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Obertura

Joan Rigol i Roig  
Josep M. Carbonell i Abelló





El president (M. H. Sr. Joan Rigol I Roig)

Atès que som al Parlament de Catalunya, permetin-me que co- 
menci dient: «s’obre la sessió».

I avui no podem començar d’altra manera que recordant que  
un ciutadà, un mosso d’esquadra, un servidor de l’ordre públic  
de Catalunya, està de cos present, el senyor Santos Santamaría.  
A les dotze del migdia, davant de la façana del Parlament,  
fa  rem un acte de silenci en memòria d’ell i de rebuig a la vio- 
lència.*

Dit això, permetin-me que els doni la benvinguda aquí, al Par- 
lament, a l’indret del debat polític, a l’indret de la confrontació  
política, però també a l’indret on tenim el coratge de plantejar- 
nos conjuntament aquells interrogants que ens superen a tots,  
i crec que el tema que avui ens convoca és una qüestió d’aques- 
tes. Per tant, esperem que, amb la contribució de tots vostès,  
puguem fer avenços en aquest sentit d’una manera positiva.

Per tant, siguin benvinguts vostès i també tots aquells que, mit- 
jançant la traducció simultània, ens escolten arreu d’Europa,  
atès que per primera vegada fem una emissió a través de la  
Plataforma Europea d’Autoritats Reguladores, que fa que les  
diverses organitzacions puguin seguir aquest debat d’una  
manera directa.

Té la paraula, en primer lloc, l’il·lustre diputat senyor Josep  
Maria Carbonell que és el president de la Comissió correspo- 
nent.

* L’agent del Cos de Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra Sr. Santos Santamaria  
morí en acte de servei el 17 de març de 2001, víctima d’un atemptat terrorista d’ETA  
a Roses (Alt Empordà).
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El president de la Comissió de Control Parlamentari de l’Actua
ció de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i de les Em
preses Filials (I. Sr. Josep M. Carbonell i Abelló)

Senyor president, gràcies. Senyores, senyors, bon dia. Els orga- 
nitzadors d’aquestes jornades, el Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya, la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, els 
membres de la Comissió de Control Parlamentari us donem, ho  
repeteixo, la benvinguda.

Aquestes quartes jornades parlamentàries sobre mitjans de co - 
municació audiovisual se situen en continuïtat amb la feina 
que, des de fa més de cinc anys, estem duent a terme en aquesta  
casa per tal d’anar a fons en un dels temes importants o molt 
importants que travessa el conjunt de la societat i que ha esde-
vingut, en molts aspectes, un element quasi decisiu en la vida 
quotidiana.

Efectivament, els mitjans de comunicació audiovisual s’han 
convertit en unes peces força importants en el desenvolupa-
ment de la convivència i en la cohesió de les nostres societats, 
en el seu funcionament democràtic, en els valors i les visions 
sobre les coses i sobre les persones que tenim els ciutadans.

En menys de deu anys s’ha viscut un canvi molt notable en 
aquest món audiovisual, d’un sistema quasi exclusivament  
públic en règim de monopoli, Catalunya, Espanya i, en general, 
Europa han passat a un sistema mixt, públic i privat, i des de fa 
cinc anys, i com a resultat de la digitalització de la informació  
i de la revolució en el camp de la microelectrònica, s’ha viscut  
de manera molt particular una acceleració extraordinària 
d’aquest canvi.

En cinc anys, com ja constataven en la Primera Jornada Parla-
mentària dedicada a la digitalització, grosso modo podríem dir 
que hem viscut un triple procés: en primer lloc, s’ha produït 
—i sempre com a resultat del canvi tecnològic— un procés de 
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convergència tecnològica en el sector de la microelectrònica 
que ha repercutit, a la vegada, en tots els sectors que, d’una ma 
nera o d’una altra, incideixen en el sector audiovisual.

En segon lloc —i òbviament com a conseqüència del primer—, 
aquesta convergència tecnològica ha representat una confluèn-
cia d’operadors de diferents àmbits del sector —productors i 
proveïdors de continguts, operadors i empreses de distribució, 
operadors d’Internet—, confluència d’operadors que ha facili-
tat i que ha comportat en molts aspectes un tercer, que ha estat 
la concentració empresarial, aliances internacionals, aparicions 
de grans grups multimèdia de comunicació que abracen tot el 
circuit audiovisual.

D’altra banda, Europa, i la majoria dels països de la Unió Eu-
ropea, ha afavorit un procés de liberalització en el sector de les 
telecomunicacions i de l’audiovisual que ha facilitat una major 
flexibilitat en el sector i ha permès una gran eclosió en el món 
dels mitjans de comunicació audiovisual.

En aquestes quartes jornades, l’objecte central de reflexió serà 
el sentit, la missió, els valors del servei públic audiovisual en 
aquest nou context, en aquest context de liberalització. Aquest 
és el títol de la Jornada, aquest és el tema central a debat.

Si fa deu anys es justificava el servei públic per la necessitat de 
vetllar per l’interès públic en un espectre radioelèctric limitat, 
avui, amb la digitalització, l’espectre ha canviat notablement i 
encara canviarà més quan funcioni plenament el sistema digi- 
tal terrestre. Podem dir que ja no hi ha limitacions derivades de  
la limitació de l’espectre radio elèctric.

Si fa deu anys dèiem que els mitjans de comunicació audio-
visual tenien com a funció informar, formar i entretenir, amb 
l’aparició dels operadors privats no ens caldria, tal vegada, 
repensar aquestes funcions o ampliar-les quant als continguts? 
D’altra banda, els operadors privats, com a concessionaris d’un 
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servei públic, tenen un conjunt de responsabilitat i compromi-
sos. Quin balanç en fem?

Aquestes jornades es divideixen en tres blocs, la primera, que 
tot just començarem ara, que tindrà com a objectiu bàsic apro-
fundir aquesta missió del servei públic en aquest context de 
liberalització, i en què tindrem entre nosaltres Jean Noël Dibie, 
Miquel Moragas, Ramon Colom i el senyor Parajón. El segon 
bloc tractarà sobre l’impacte social i cultural dels mitjans de 
comunicació, i el tercer tractarà sobre els operadors privats, en 
allò que hem dit el «pluralisme extern», per conèixer les seves 
estratègies i prioritats.

A quarts de sis, Joan Josep López Burniol —i això és un aspec-
te nou en relació amb les anteriors jornades ens apuntarà un 
relat de la Jornada que traci els aspectes més rellevants. I aca- 
barem amb les intervencions de Miquel Puig, Francesc Codina 
i del nostre president.

Des de fa uns anys, i de comú acord amb la Corporació i el 
CAC, el Parlament ha esdevingut un espai de trobada i de pro- 
jecció en alguns aspectes capdavanters en el sector i en el món 
audiovisual. Ho hem estat a través de les jornades, però ho  
vàrem estar, d’una manera molt especial, en el debat monogrà-
fic a l’inici de la present legislatura amb una resolució unànime  
que ha marcat un camí, sabem que a vegades difícil, però sig-
nificatiu.

Com a resultat d’aquell debat, la nova Llei del CAC i el nou 
CAC, els serveis de la Ponència sobre la reforma de la Llei de 
la Corporació, etcètera, i en el marc d’aquell debat, també, els 
encàrrecs que ha fet el Parlament al CAC sobre el pluralisme i 
sobre el servei públic que estaran a finals de maig i que ens han 
d’ajudar molt en aquest camí de reforma i de canvi, i aquestes 
jornades d’avui que segur que també ens ajudaran molt.

Moltes gràcies.
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El president

Il·lustres senyors, membres de la Mesa, il·lustre senyor diputat 
president de la Comissió de Control, senyor president del Con-
sell de l’Audiovisual de Catalunya, senyor director general de 
la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, il·lustres senyors 
diputats, senyores i senyors, en la III Jornada celebrada l’any 
1999, es va concloure:
«Al costat de les indústries multinacionals emergeix un sistema 
de mass media globals que pretenen imposar les seves lògiques 
i les seves regles comercials per damunt de les fronteres polí- 
tiques, més enllà de les singularitats culturals, religioses o lin-
güístiques.
»La concentració a escala mundial dels grups de comunicació 
fa i farà més difícil la supervivència de grups locals indepen-
dents, siguin públics o privats. Valors indiscutits del servei pú-
blic, com la universalitat geogràfica o demogràfica, o com el  
pluralisme, podran ser seriosament qüestionats pels sectors 
ideològics o econòmics contraris al manteniment d’aquests. 
Aquest conjunt de tendències fa difícil no solament la reestruc- 
turació del servei públic televisiu a Europa, sinó la mateixa 
defensa de la continuïtat d’aquest servei.»
D’aquests valors indiscutits del servei públic» volen reflexionar 
en aquesta Quarta Jornada. Els qüestionaments que es feien en  
aquella ocasió adquireixen avui força major. Tenen alguna cosa 
a fer els serveis públics en aquesta era de la liberalització? Po-
den competir d’alguna manera amb les empreses privades, 
sobretot quan aquestes han estat absorbides pels grans mono-
polis que dominen el mercat i imposen la seva llei? Té alguna 
raó de ser la competència o cal que les administracions públi-
ques s’esforcin per retrobar la seva veritable funció de servei i 
defensa del ciutadà? Aquestes són les qüestions que sens dubte 
tindran presents a l’hora de reflexionar sobre els valors que cal 
que aportin avui els mitjans públics de comunicació.
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Voldria entrar directament en un dels fets que a mi em semblen 
més paradigmàtics de la situació actual i que té relació entre 
servei públic, mitjans de comunicació i el paper de l’Adminis-
tració pública. Em refereixo a les retransmissions de partits de 
futbol i al cost econòmic que comporten per a les televisions 
públiques. Em valdré de les dades que fan referència als pres-
supostos de la Generalitat i de la Televisió de Catalunya. Però 
la reflexió es pot fer extensiva a la Televisió pública espanyola.

La Generalitat, a través del pressupost del 2001 debatut i apro-
vat en aquest Parlament, aporta a la Televisió de Catalunya 
6.212.802.000 pessetes. El cost de les retransmissions dels par-
tits de futbol és de 4.000 milions de pessetes, mentre que els  
ingressos que obté per aquest concepte són de la meitat 
d’aquest import. Per tant, les pèrdues són de 2.000 milions. 
Això vol dir que, perquè puguin ser retransmesos els partits de  
futbol, els ciutadans, mitjançant els seus impostos, han de pa-
gar aquests 2.000 milions de dèficit que comporten aquestes  
retransmissions esportives. Aquest cost extraordinari que re-
presenta el futbol pels pagaments a jugadors i clubs —difícil-
ment justificables en un sentit moral— són trets dels pressupos 
tos públics de la Generalitat. I cal tenir present que el cost de les  
retransmissions dels partits de futbol representa el 10 per cent 
del pressupost total de la Televisió de Catalunya. Per tant, hem 
d’admetre que, des del pressupost de la Generalitat, contribu 
ïm a «inflar» aquest fenomen futbolístic que desborda tota con-
sideració ètica del correcte ús dels recursos públics. Aquests 
diners van a parar als qui cobren fitxes extraordinàries de mi-
lers de milions de pessetes. És més: es diu que les televisions 
privades no poden accedir a competir amb les públiques en la 
subhasta dels drets d’emissió del futbol, perquè no disposen de  
mitjans econòmics suficients per concórrer-hi.

Personalment crec que els responsables polítics, els de les te-
levisions públiques i els de la societat civil que tenen consci-
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ència de moralitat i que són responsables del futbol hem de re 
conduir aquesta situació. Primer, desinflant aquest monstre 
econòmic i social que hem creat i, segon, reconduint la inter-
venció pública a allò que li correspon com a «servei públic». Els 
diners que administrem no poden servir per a això.

En molts telediaris es donen notícies de qualsevol picabaralla 
que passa en un entrenament o al vestidor, i es converteix en 
qüestió transcen dental qualsevol dubte en la confecció d’una 
alineació. D’aquesta manera, no solament s’infla el pressupost 
amb diners públics, sinó que també s’exagera la importància  
del qualsevol banalitat «futbolera». Entrem, aleshores, en 
aquell cercle viciós que afirma que, en els telediaris, cal parlar 
«d’allò que tothom parla», sense tenir present que la gent par-
la «d’allò que diu la tele». És aquesta la funció de la televisió 
pública? O potser hauria de ser la contrària?

Si he escollit l’exemple de la retransmissió dels partits de fut-
bol, ho he fet perquè no es tracta d’una pura anècdota (4.000 
milions no és una xifra minsa) i perquè el futbol inunda la 
major part de l’espai televisiu. Si la raó de la prioritat de re-
transmetre partits de futbol és l’excusa de la normalització lin-
güística, cal ser conscients que l’últim tram de la normalització 
(que no ha de ser només l’aprenentatge, sinó l’ús ordinari de la 
llengua) es basa en el prestigi de formar part d’una comunitat 
d’alt nivell cultural.

Els mitjans de comunicació, la televisió especialment, ens soci-
alitzen com a comunitat humana. És la seva grandesa i la seva 
responsabilitat. Des de la televisió pública, com cal entendre 
aquest paper de socialització entre ciutadans? Quin són els cen- 
tres d’interès plurals, humanitzadors que cal reforçar per donar 
sentit a aquest espai comuni tari i cultural? Com a espai comu- 
nicatiu, quin és «l’imaginari col·lec tiu» que cal fonamentar? 
Quin era l’imaginari col·lectiu català abans de la irrupció de la 
televisió en aquest camp? Lògicament, era un imaginari plural, 
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divers, contradictori, segons l’àmbit social d’on es contemplés. 
Però era molt estès que la idea de Catalunya anava unida a la 
de la cultura, de la cultura de qualitat. És cert que la composi-
ció demogràfica del país era aleshores molt diferent de l’actu- 
al. Però era una «idea» de Catalunya que fou la enyorança en 
temps del franquisme, mitificant, si voleu, una determinada 
memòria històrica. El catalanisme apareixia com un regenera-
cionisme polític, cívic, econòmic i sobretot cultural. Vegem en 
què es fonamentava aquesta idea:

A cavall dels segles XIX i XX, Catalunya va anar ressorgint en tots  
els camps: econòmic, social, cultural i, fins i tot, polític.

La revolució industrial havia transformat la xarxa productiva 
del país i havia creat riquesa suficient que donà peu al naixe-
ment d’una burgesia que contribuïa a recuperar la identitat del  
poble català, afavorint els seus valors lingüístics i culturals en 
totes les seves branques (literatura, art, arquitectura). Els cor-
rents europeus de l’Art Nouveau havien adquirit a casa nos-
tra personalitat pròpia amb la denominació de Modernisme. 
També el moviment romàntic alemany havia desvetllat els sen-
timents identitaris de poble que recorda un temps passat glori- 
ós, però sens dubte mitificat. En el camp polític s’aixecaren 
veus d’oposició a tota mena d’autoritarisme, tot defensant 
l’ideal republicà i el model federalista de l’Estat (Pi i Margall i 
Valentí Almirall en seran capdavanters).

Amb l’entrada del nou segle, es va voler avançar més encara en  
aquest sentiment regeneracionista, retornant als valors classi- 
cistes, on el seny, la mesura, l’equilibri, la perfecció estètica 
miraren d’obrir-se pas en tots els camps culturals i polítics. Fou 
Eugeni d’Ors qui propugnà uns ideals ètics, cívics i estètics que 
inclogué en el comú denominador de Noucentisme. Prat de la 
Riba, anomenat per aquell «seny ordenador de Catalunya», 
mirà de plasmar en realitats tangibles les aspiracions d’aquell 
moviment cultural.
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Aquesta renaixença cultural i política arribà arreu del país, a 
tots els estrats socials, ja fos mitjançant la normalització orto-
gràfica de la llengua (Pompeu Fabra), la lectura dels nostres 
novel·listes o poetes (Carner, Riba, Oller), les representacions 
teatrals (Guimerà, Sagarra), les cançons dels orfeons i corals, la 
magnificència dels seus edificis (Domènech i Montaner, Puig i 
Cadafalch, Gaudí), les obres dels seus artistes (Casas, Rusiñol, 
Clarà, Llimona), ja per les propostes de defensa dels nostres 
drets nacionals, com les Bases de Manresa. Folch i Torres, Llon-
gueres i tants altres divulgaren aquest moviment en els grans 
àmbits populars de la societat catalana. Els ateneus populars, 
l’obra d’Anselm Clavé, eren, d’altra banda, la resposta popular 
a aquesta reconstrucció, mentre la lluita social era també un 
dels trets característics de la dinàmica de la nostra societat.

El poble català va viure un intens període de vivència cultural 
de gran qualitat, d’obertura als aires europeus i ramificació 
ampla en el teixit social del país. Es creà entre els catalans una 
imatge de Catalunya que era una invitació a la superació, al  
regeneracionisme, a participar col·lec tivament en el ressorgi-
ment de la cultura. Aquest fou l’imaginari col·lectiu i a aquest 
ens referíem nostàlgicament en la llarga nit de la repressió fran-
quista.

Avui, aquest imaginari col·lectiu depèn fonamentalment dels 
continguts televisius, perquè són els que visualitzen la imatge 
que la societat té d’ella mateixa.

Dubto que avui puguem vantar-nos d’una imatge cultural  
col·lectiva tan afalagadora, car, si bé el mitjans de comunicació 
han fet més factible i proper l’accés dels ciutadans a les fonts 
d’informació i de cultura, temo que tal vegada els continguts 
oferts no tinguin la vàlua i la solidesa d’aquella societat nou-
centista d’inici del tot just traspassat segle XX ni siguin un incen - 
tiu, una invitació a les persones per superar-se en el camí de la 
cultura i el civisme.
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Després de la llarga nit del franquisme, la premsa, la ràdio, 
però sobretot la televisió, nascuda a casa nostra amb afany de 
servei a la llengua i la cultura del país, sembla que darrerament  
hagi perdut aquella complicitat militant amb el regeneracionis-
me polític que va significar la transició política, i hagi caigut 
avui en el parany que la liberalització dels mitjans de comuni-
cació ha comportat amb l’entrada de la competència de l’ofer- 
ta de la societats privades. Les televisions públiques, sovint 
arrossegades pels criteris mercantils de les televisions privades 
i desitjoses de no perdre audiència, oblidant la seva finalitat de 
servei a la comunitat, han decaigut en la seva oferta educativa 
i cultural. Només queda en peu la raó de la normalització lin-
güística. Aquells valors ètics que haurien de ser nord de l’oferta 
dels mass media han passat a segon terme. Els valors culturals 
han estat arraconats pel mercat cultural, pel producte cultural 
més vendible, pel rendiment empresarial més ampli. I massa 
sovint el respecte a la dignitat de la persona ha estat substituït 
per la satisfacció dels instints més elementals de l’individu; la 
violència física i moral, la morbositat i el cinisme són freqüents 
contravalors que els mitjans audiovisuals propaguen intensa-
ment.

No em vull oblidar, però, d’aquells professionals i d’aquells 
programes que representen una gran aportació a la capacitat 
crítica i cultural i de conscienciació cívica dels ciutadans. Sé que  
les televisions públiques de Catalunya ens en donen exemples 
prou reeixits. No m’escau jutjar ni donar consells sobre progra 
mació. Només vull ressaltar el caràcter socialitzador dels mit-
jans de comunicació. I sóc dels qui creuen que l’Administració  
pública té l’obligació de fer de contrabalança per tal que el 
mercat televisiu no tingui l’última paraula sobre el model de  
con vivència humana que s’hi reflecteix. Crec que aquest ha de ser  
el seu camp específic d’actuació; aquesta ha de ser l’obliga-
ció moral i el repte professional dels mitjans públics de comu- 
nicació.
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I per això, atenent-nos a la programació televisiva, cal pregun-
tar-nos: ¿quina és la imatge que la societat té d’ella mateixa? I, 
quin és el paper de la televisió pública en el compromís rege-
neracionista de la societat?

Enmig d’aquesta realitat, ¿quina ha de ser la tasca dels mitjans 
de servei públic enfront de o, millor dit, davant l’oferta dels 
mitjans privats?

Si la tasca de la cultura és fomentar la capacitat creativa, con-
templativa i crítica de la persona, ha de ser aquesta —com ja he  
dit— i no el mercat la que tingui l’última paraula sobre el pro-
jecte de convivència humana. Una convivència humana —no 
simple coexistència— que sigui fecunda, que s’allunyi tant del 
dirigisme moral, de l’obsessió per la prohibició, com d’un com-
portament només frívol i superficial. Que cerqui una «ètica de 
responsabilitat» —usant una expressió de Hans Jonas—, que es  
prengui seriosament la construcció de la nostra realitat social. 
Per a una tasca semblant, cal en primer lloc estar convençuts que  
es tracta d’una empresa que val la pena tirar endavant. I, en segon 
lloc, que aquest convenciment sigui fruit d’un raonament madu-
rat, no exempt d’una reflexió crítica, i obert a una revisió cons-
tant de la nostra societat de començament de segle i mil·lenni.

Aquesta construcció de la realitat social s’ha d’assentar en el 
dret dels ciutadans a expressar-se lliurement per qualsevol mit- 
jà que estigui al seu abast i a ser informats correctament mitjan-
çant el pluralisme, que li garanteixi el contrast informatiu i li 
faciliti l’obtenció del propi parer per tal d’acostar-se al màxim 
possible a l’objectivitat de les notícies.

La llibertat d’expressió i el dret a la informació veraç tenen, 
però, els límits que estableix la Constitució, en l’apartat 4 de 
l’article 20: drets fonamentals, especialment el dret a l’honor, a  
la intimitat personal i familiar, a la pròpia imatge i a la protec-
ció dels menors. Hi ha també altres valors col·lectius que cal 
preservar i divulgar, com són els que fan referència a la pau, la  
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salut i la moral pública (per exemple, l’apologia de la violència,  
la revelació de secrets vitals per a la defensa nacional, els mis-
satges que afavoreixin el consum de substàncies nocives per a 
la salut pública o la difusió d’imatges pornogràfiques o escan-
daloses, etcètera).

L’exercici, però, dels drets d’expressió i d’informació per part 
dels ciutadans no justifica la intervenció monopolística de l’Es-
tat. Aquest no es pot convertir en l’únic canal per a la posada  
en pràctica dels drets de la ciutadania. L’Estat, les comunitats 
autònomes i les corporacions locals només haurien de comple- 
tar els buits que la iniciativa privada no ha cobert suficient-
ment, sobretot en aquells aspectes que afecten majorment els 
valors educatius i culturals dels ciutadans. Per tant, els organis- 
mes audiovisuals de caràcter públic cal que duguin a terme 
aquesta tasca, mantenint-se, però, distants tant de la dependèn-
cia del Govern corresponent com del mercat de la publicitat, al  
qual estan sotmeses les empreses privades. No vull dir amb 
això que els mitjans públics hagin de ser només subsidiaris de 
les mancances dels privats. El que dic és que la seva programa- 
ció i el seu contingut han d’aconseguir competitivament captar  
l’audiència no pas a qualsevol preu, sinó oferint valors de so-
cialització que no aporten normalment o específicament els 
mitjans privats. La televisió pública no tan sols no ha d’esdeve- 
nir subsidiària, sinó que ha d’assumir el repte de liderar i  
reconduir les altres cap als seus plantejaments.

La liberalització del mitjans audiovisuals no pot ser una excu- 
sa per a una falsa interpretació de la llibertat d’expressió i d’in-
formació. La llibertat de mercat no solament no és una garan- 
tia d’una manifestació lliure del pensament i d’una informa-
ció verídica, sinó que moltes vegades, amb la concentració del  
poder i l’interès econòmic en grans multinacionals, es conver-
teix en un fre a la diversitat i riquesa del pensament de la ciu-
tadania. No fa gaires setmanes que llegia a la premsa una en- 
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trevista a Tom Goldstein, degà de la Facultat de Periodisme de 
la Universitat de Columbia, en la qual aconsellava als periodis- 
tes: «Si tens un dubte, espera’t i no publiquis la notícia.» No sé  
si avui se’n fa gaire cas d’una recomanació tan assenyada.

Cal, doncs, que els mitjans audiovisuals públics es regeixin per  
uns paràmetres ben diferents dels que mouen les empreses pri- 
vades. El benefici econòmic o l’autofinançament no poden ser 
el nord més preuat de la seva activitat. Els índexs d’audiència 
no poden ser els únics ni definitius mòbils de la seva programa-
ció. Els ingressos per propaganda —si bé molt convenients— 
no han de ser la primera finalitat a aconseguir. El servei públic 
obliga a tenir unes altres prioritats: el respecte als individus, 
que comporta afavorir al màxim el seu creixement personal tot 
vetllant per la defensa de la seva llibertat i de la seva dignitat. 
Cal anar a la recerca d’una militància dels mitjans de comuni-
cació que sigui capaç de crear una plataforma de virtuts cívi-
ques bàsiques (democràcia, civisme actiu, cultura...), on càpiga 
tothom, i que sigui alhora bel·ligerant envers la pura banalitat 
i el consumisme, sabent crear espais d’oci i de distracció amb 
llenguatge televisiu que refermin aquestes actituds bàsiques, o  
que almenys no en siguin contrapunts. Això difícilment ho tin-
dran en compte els grans monopolis, que només cerquen els 
màxims beneficis crematístics al marge de tota consideració  
humanística. Davant d’aquesta situació, els poders públics han  
de prendre partit en defensa dels drets fonamentals dels ciuta- 
dans i del seu creixement personal (educatiu, cultural, socio-
polític). Cal que trobi el just equilibri entre el liberalisme —lluny  
de tot dirigisme— i l’exigència social. Si això és un deure de 
qualsevol administració pública, ho és molt més en el nostre 
cas. Catalunya —com molt bé deia Carles Cardó— es defineix 
per la seva cultura.

Aquest és, doncs, el paper que cal que facin els mitjans audio- 
visuals de servei públic i aquí rau la seva autèntica raó de ser. 
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Hi ha el perill, però, de confondre el «servei públic» amb el 
«ser vei governamental o administratiu», cosa que passa quan el 
Govern d’un país se serveix d’aquests mitjans per a la defensa  
dels seus interessos partidistes. Quan els usa per fer propa gan- 
  da dels seus programes electorals o per afavorir la seva vi   sió  
unilateral dels problemes del país. Els mitjans de co   mu   nicació 
de servei públic haurien de ser autèntics avaladors de la inde-
pendència dels professionals dels mas media, haurien de vetllar 
per la tasca ètica dels servidors de la informació i, sobretot, 
haurien de sortir en defensa dels drets dels ciutadans que es 
veuen acorralats per una xarxa publicitària i comunicativa al  
marge de qualsevol consideració ètica. Institucions com el Con- 
sell de l’Audiovisual de Catalunya i els compromisos deonto-
lògics dels professionals han de ser la garantia contra tot servi- 
lisme polític.

Acceptada la conveniència del manteniment d’aquests mitjans 
de comunicació de servei públic, cal trobar els mecanismes 
d’un finançament que no vagi a remolc dels criteris establerts 
pel sector privat, atesa la seva finalitat de servei públic. El fet 
que les televisions necessitin els anuncis comercials per finan-
çar-se (a Televisió de Catalunya, la publicitat supera el 50 per 
cent dels seus ingressos) no vol dir que la televisió pública ens 
hagi d’encerclar com a ciutadans en la cultura del consumi- 
dor/pro ductor. No ho té fàcil. Però el seu repte fonamental no 
ha de ser incrementar els seus fons de finançament, sinó exer-
cir el seu sentit crític, assumint el paper de saber convertir en 
llenguatge televisiu de masses un imaginari col·lectiu que ens 
permeti ser uns ciutadans conscients, participatius, solidaris, 
amb visió universal i més identificats amb la cultura, amb la 
nostra cultura. Si sap fer aquest rol, probablement no li falti el 
suport econòmic propi d’aquells que executen un servei públic 
fonamental per a la societat. I, si no poden retransmetre partits 
de futbol perquè el seu cost ha sobrepassat tota mesura asse-
nyada, cal que assumeixin el repte d’una televisió alternativa 
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amb vocació d’esdevenir «majoritària». Estic segur que tots els 
grups parlamentaris d’aquesta cambra, d’acord amb el plura-
lisme ideològic, cívic i social que representem, els ajudarem, ja 
que tots compartim la preocupació política de fer la proposta 
d’una societat catalana cohesionada a través dels valors cultu-
rals, de solidaritat i de responsabilitat. Cal establir un model 
mixt de finançament, de tal manera que la publicitat assumei- 
xi el cost dels programes de contingut comercial mentre que els 
recursos públics es facin càrrec del dèficit que pugui generar tot  
allò que comporta un servei comunitari, com són respectar el 
pluralisme social i polític, preservar el patrimoni cultural i lin-
güístic de l’Estat, garantir una programació de qualitat, pro-
moure el desenvolupament tecnològic i industrial i contribuir 
a assolir la igualtat d’accés de tots els ciutadans.

Cal analitzar el sistema d’organització i de gestió que respecti 
millor el pluralisme democràtic de la nostra societat; cal pre-
guntar-nos: Com s’han de designar els responsables o gestors 
de les televisions públiques? Com s’ha d’arbitrar el pluralisme 
polític de la societat en els òrgans de govern? Qui ha d’exercir 
el control de la gestió? Totes aques tes són qüestions que sens 
dubte abordaran en el transcurs d’aquesta jornada.

Convindria, però, que en la recerca de respostes a aquest munt 
de preguntes hi participés tothom. Jo proposo un gran debat 
nacional en què hi participin intel·lectuals, polítics, mestres, 
periodistes, associacions de pares, associacions de televidents, 
etcètera, el més ampli ventall del conjunt de la societat civil, la 
qual convé treure del seu acriticisme còmode i convidar a una 
presa de posició seriosa i compromesa per tal d’aconseguir un 
major nivell cultural i sociològic dels mitjans públics de comu-
nicació. Professionals dels mitjans de comunicació, polítics i 
gent del món de la cultura hem de tornar a restablir els lligams 
d’una complicitat militant per la millora de la nostra societat 
catalana. I si aquesta complicitat s’esvaeix, serà el mercat i no 
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el servei públic qui tindrà l’última paraula a Catalunya. I esde-
vindríem, llavors, només sis milions de consumidors, i no un 
poble culturalment potent.

Espero que aquestes jornades que apleguen representants de 
tots els sectors que incideixen en aquesta qüestió cabdal servei- 
xin per fer aquest pas de complicitat de tots en la recerca d’un 
regeneracionisme que esdevingui un estímul de civisme per als  
nostres conciutadans.

Gràcies.



Ponència marc

Jean Noël Dibie
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El president de la Comissió de Control Parlamentari de l’Ac 
tuació de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i de les 
Empreses Filials

Anem, doncs, al primer punt, que és la ponència marc. La po-
nència marc havia de ser presentada pel senyor Jean Mino que, 
en l’últim moment, no ha pogut venir, i ens la presentarà el 
senyor Jean Noël Dibie, que és el delegat per a Afers Europeus 
de France Télévision.

El senyor Dibie és algú que ha tingut una relació molt intensa 
amb el món audiovisual i amb el dret. Professor a la Sorbona 
d’Economia i Dret Internacional de l’Audiovisual, autor de di-
verses publicacions prou importants en aquest sector —per 
exemple, Indústries audiovisuals i marcs jurídics nacionals i inter-
nacionals, La televisió pública a Europa, El servei públic de televisió  
a la Unió Europea, editat el juliol del 2000, professor a la Sorbona 
i durant bastants anys delegat per a Afers Europeus a la presi-
dència de France Télévision, i des d’octubre d’enguany delegat 
per als Afers Europeus de France Télévision.

Té la paraula el senyor Jean Noël Dibie.

El Sr. Jean Noël Dibie (delegat per a Afers Europeus de France 
Télévision)*

Merci beaucoup. N’étant vraiement pas très sûr de mon espa-
gnol et le pratiquant peu, vous me permettrez et vous m’excu-
serez d’intervenir en français, mais, ensuite, au débat, je m’ef-
forcerais, si je peux, de participer, malheureusement pas en 
catalan, que je ne le parle pas, mais en espagnol.

Monsieur le président du Parlement, messieurs les députés, 
mesdames les députées, monsieur le président, mesdames, 

* El Sr. Jean Noël Dibie fa la major part de les seves intervencions en llengua francesa.
A continuació del text en francès se’n reprodueix la traducció catalana.
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messieurs, je voudrais tout d’abord excuser et vous saluer de la 
part de MarcTessier, président de France Télévision, qui aurait 
été très heureux d’être avec vous aujourd’hui, mais, comme 
vous le savez, je pense, hier il y avait des élections en France 
et il lui était impossible de quitter Paris hier soir pour être avec 
nous ce matin. Donc il me revient l’honneur, et j’espère que je 
le ferais dignement, de le représenter ici.

Je vais aborder plus particulièrement —et je crois qu’en cela je 
m’inscris totalement dans l’intervention de monsieur le prési-
dent du Parlement— le problème de la télévision publique à 
l’ère du numérique qui a un enjeu démocratique. Alors, d’a-
bord, une constatation que nous avons tous faite: en un siècle, 
un peu moins d’un siècle, nous avons eu successivement le té- 
légraphe, puis le téléphone, puis la radio télégraphie, puis la 
radiotéléphonie, puis la radiodiffusion, puis la télévision hert-
zienne, puis le câble, puis le satellite de diffusion directe, puis 
l’Internet et les services en ligne, qui sont venus successivement  
bouleverser notre environnement.

Aujourd’hui une question essentielle se pose qui fait couler 
beaucoup d’encre et anime beaucoup de débats, je crois que la  
vraie question est: quel va être l’impact social de ce fameux 
mult i média? Et moi, je trouve que ce terme est assez impropre, 
je préfère le terme de pluri média, parce que ce multimédia est  
en fait un plurimédia, par opposition au monomédia, que sont 
et que restent le livre, la presse, la radio, la télévision et d’autres 
média.

Donc, ici à Barcelone où nos gouvernants ont posé le principe 
essentiel de la coopération euroméditerranéenne, je pense que 
nous ne pouvons absolument pas ignorer que, dans notre es-
pace méditerranéen, qui est le berceau de notre civilisation, de 
la civilisation occidentale, l’ère du numérique, comme partout 
ailleurs, s’impose, va se développer, va se développer en raison 
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de deux données essentielles: d’une part, les développements 
technologiques et, d’autre part, la multiplication des canaux de  
diffusion.

Mais ce développement numérique a pour corollaire une logi- 
que de globalisation. Et dans cette logique de globalisation il 
me semble essentiel, fondamental, que nous préservions, que 
nous défendions, que nous valorisions notre culture, la culture 
méditerranéenne qui se doit d’être une alternative aux cultures 
dominantes, anglo-saxonnes, avec deux axes, peu séduisants 
l’un comme l’autre, l’axe de McLuhan, de son fameux village 
global, ou l’axe, beaucoup plus pessimiste, la version noire du 
big brother, d’Aldous Huxley dans Le meilleur des mondes. Je 
pense que ce n’est pas ce que nous souhaitons, ce que n’est pas 
ce que nous attendons.

Est-ce-que vraiement il y a un risque? Je pense que oui, mais 
dans cette globalisation nous avons donc un rôle à jouer, nous  
avons un rôle à jouer d’autant plus important que cette fa-
meuse société de l’information que l’on nous annonce, qui 
arrive, ne va pas être le résultat des performances des réseaux 
de communication qui permettent de transmettre instantané-
ment, de tout point du monde vers tout point du monde, une 
information, mais ce qu’est plus important, c’est la perception 
que chacun, chacun d’entre nous, chacun d’entre vous, pourra 
avoir de l’information ainsi diffusée.

C’est là où je voudrais poser une première question, une pre-
mière interrogation: ce que dans ces nouveaux modes, ces nou-
veaux modes de transmission numérique, il y a un danger, un  
danger énorme, c’est le danger d’une nouvelle exclusion, d’une  
exclusion entre ceux qui seront branchés et ceux qui ne le seront  
pas. La société que nous voulons, la société que nous défen-
dons, que nous espérons, c’est une société ouverte, c’est une 
société qui doit permettre à tous d’avoir accès à ce monde de 
l’information, à cette société de l’information.
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Or nous savons que —en tout cas dans les années qui viennent 
et les dizaines d’années qui viennent— si cinquante, soixante 
pour cent des foyers sont connectés ou raccordés aux réseaux 
en ligne, c’est à peu près un maximum, donc cette société de 
l’information serait-elle la société des nouveaux exclus? Je ne 
pense pas, je ne pense pas parce que la réponse existe, nous l’a - 
vons, c’est notamment ce qui nous réunit aujourd’hui, nous 
l’avons grâce a la télévision, nous l’avons grâce à la télévision 
numérique. La télévision numerique, l’introduction des techno- 
logies numériques dans la télévision, va permettre, d’une part, 
d’élargir l’offre de programmes, d’améliorer la qualité du son 
et de l’image, d’introduire l’interactivité —c’est-à-dire que le 
spectateur passif va devenir actif— et de favoriser la mobilité.

Donc, il me semble que c’est par la télévision, par la télévision 
numérique, que la société de l’information sera ouverte à tous; 
il revient à la télévision, a la télévision numérique, d’ouvrir à 
tous les portes de la société de l’information.

Alors, dans cette perspective, quel est le rôle, quelle est la po- 
sition de la télévision publique? Ce que nous savons déjà, ce 
que nous constatons déjà c’est que l’introduction de la télévi-
sion numérique introduit des modifications importantes, aussi 
bien qualitatives que quantitatives, de l’offre audiovisuelle, de 
l’offre audiovisuelle au sens large, et, de ce fait, une évolution 
des habitudes d’écoute, des habitudes de consommation des 
produits audiovisuels.

Et c’est là où je crois que la télévision publique a un rôle essen-
tiel, et a un rôle essentiel parce qu’elle doit, par son approche 
qualitative de la programmation, cette approche qui a toujours  
été la sienne, continuer à tirer vers le haut l’offre de program- 
mes audiovisuels. On constate que dans les pays où il n’y a pas 
de télévision publique, ou il y a une télévision publique parti- 
culièrement faible ou inexistante, la qualité de la production 
nationale, je dirais même la production nationale en tant que 
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telle diminue et on constate partout que c’est parce qu’il y a 
cette concurrence de la télévision publique performante et des 
télévisions commerciales qui veulent rester sur le marché que 
la production nationale se maintient à un certain niveau, en 
volume et en qualité. Et je crois que ce rôle de la télévision pu- 
blique, comme train, comme locomotive de ce train de la pro-
duction régionale, locale et nationale est essentiel.

Pourquoi cette télévision publique a-t-elle cette mission? Parce 
que, dans l’univers concurrentiel où l’on est entré maintenant, 
dans cet univers dual avec opérateurs publics et privés, finale-
ment on constate que c’est d’abord la télévision publique qui 
affirme la richesse de nos diversités culturelles, de nos diversi-
tés économiques, de nos diversités nationales et locales, en pri-
vilégiant notre programmation, faites de société et de culture 
nationales. C’est donc la télévision publique qui se doit d’être, 
dans ce nouveau monde, le moyen qui va faciliter une mei-
lleure compréhension, une meilleure connaissance et du coup, 
je crois, ce faisant —et je reviens à l’importance de la Méditerra-
née—, une meilleure compréhension entre les peuples et entre 
les cultures. Et je crois que, nous méditerranéennes, pour nous 
c’est essentiel.

Alors, bien entendu, pour ce faire, la télévision —et particuliè-
rement la télévision publique— va devoir adapter son offre, on 
ne va pas rester sur le même type de programmation, le même 
type d’offre. Mais ce n’est pas pour ça que nous devons oublier 
notre mission première, notre mission généraliste, notre mis-
sion d’information, de développement culturel et divertissant.

Notre télévision, cette télévision publique, est une télévision 
qui a deux volets, deux aspects, nous le savons tous très bien. 
D’une part, c’est une télévision fédératrice, c’est une télévision 
qui, par la diversité de ses contenus, se doit de faire partager au  
public le plus large les valeurs communes à leurs cultures. Et là,  
je ne reviendrais pas sur le développement, extrêmement inté-
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ressant, qu’à fait monsieur le président du Parlement, mais il  
me semble, je pense qu’il revient à la télévision publique éga- 
lement de diffuser du football, surtout le football de ses équipes 
nationales. Et je partage tout à faire l’analyse qu’en a fait mon-
sieur le président du Parlement.

Télévision fédératrice, la télévision publique est aussi une télé-
vision proximité, et je crois que c’est une de ces grosses diffé-
rences avec la télévision commerciale —qui a a pour principal 
objectif de gagner de l’argent pour assurer des dividendes à ses  
actionnaires— et la télévision publique qui a une mission so-
ciale, et cette mission sociale est fédératrice mais elle est aussi 
de proximité, elle est de proximité géographique, bien entendu. 
Il revient à cette télévision, en multipliant les décrochages, en 
multipliant les émissions locales, de satisfaire à cette demande 
d’information géographique de proximité, du lieu où l’on vit, 
donc ce faisceau aussi culturel. Mais elle est aussi d’une proxi-
mité culturelle plus large, et c’est pour ça qu’il me semble tout  
à fait naturel que la télévision publique, dans un certain 
nombre de secteurs, puisse développer les offres thématiques 
avec un approche culturel plus large, qu’il s’agisse de program- 
mes pour la jeunesse, qu’il s’agisse d’émissions d’information. 
Donc sa proximité est double: elle est géographique et elle est 
culturelle.

Donc dans cette logique, la mise en cause ou les attaques qui 
sont souvent portés sur la légitimité qu’aurait la télévision 
publique d’aujourd’hui à se développer dans le monde du nu- 
mérique et à développer des chaînes numériques, en fait, n’est 
absolument pas fondée si ce n’est par le souci des opérateurs 
commerciaux de se réserver ce marché qu’ils considèrent comme 
juteux. Moi je suis convaincu que si la télévision publique  
ne développe pas les télévisions numériques terrestres, le résul-
tat c’est que, dans un terme relativement proche, la télévision 
sera essentiellement contrôlée par les opérateurs commerciaux, 
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et particulièrement par les opérateurs commerciaux du câble et  
du satellite, car les investissements sont lourds et pour les in-
vestisseurs privés, des petits investisseurs privés ce n’est pas 
certain qu’ils investissent massivement dans le numérique ter-
restre; c’est, je crois, à ce moment là, accepter à terme et à un 
terme qui n’est pas si lointain, la fin de la télévision en clair, et 
ce faisant, de priver de télé vision une partie importante de la 
population, celle qui n’aura pas les moyens de payer.

Donc c’est pour ça que la télévision publique, outre ses mis-
sions fédératrice et de proximité, a un rôle essentiel, car elle 
participe de notre démocratie.

Alors, dans cette logique, permettez-moi de vous expliquer en 
quelques mots quelle est, aujourd’hui, la stratégie de France 
Télévision. France Télévision travaille actuellement sur un pro-
jet de numérique terrestre; l’objet est d’offrir une offre élargie,  
dans cette offre élargie nous entendons inclure une chaîne d’in- 
formation, nous entendons inclure des programmes dédiés aux  
sports, à la culture, à la jeunesse, à la famille. Alors, ne me de- 
mandez pas de vous donner la liste exacte de cette programma- 
tion; aujourd’hui, France Télévision, le président de France 
Télévision a soumis au Gouvernement un projet, ce projet est 
actuellement en discussion, mais c’est un peu les axes que je 
vous donne. Et puis, le dernier volet, et je reviens sur notre 
mission de proximité, nous entendons accroître très fortement 
notre offre régionale et locale.

Sur ce dernier point, nous entendons avoir une approche un 
peu similaire à celle qui est la vôtre ici en Catalogne, mais qui est  
également au Pays Basque, mais qu’on peut retrouver, à titre 
d’exemple, en Bavière ou en Rhénanie, où, en fait, la télévision 
publique est une télévision régionale qui a su appuyer le déve-
loppement économique, culturel et social d’une région sur des 
chaînes publiques de plein exercice et des chaînes publiques 
performantes.
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Maintenant comment va se passer..., quelles sont les modalités 
de ce passage du monde analogique de la télévision au monde 
numérique? D’abord cela relève de la responsabilité des pou-
voirs législatifs et des pouvoirs exécutifs de chaque état ou de 
chaque région. Il n’y a pas de modèle unique, néanmoins ce qui  
est certain c’est que ce passage va devoir satisfaire à deux con- 
ditions, deux conditions qu’on a observé, qu’on a pu vivre lors 
du passage de la télévision en noir et blanc à la télévision en 
couleur.

La première condition c’est qu’on ne peut pas, sous prétexte de 
lancer une télévision numérique, priver les gens qui ne sont pas 
équipés de la télévison analogique actuelle. Donc, on va être 
tenus, en tout cas sur les programmes de base, les programmes 
généralistes, de diffuser en simultané, en normes analogiques 
et en normes numériques, les mêmes programmes. Je ne dis pas  
qu’il faudra diffuser tous les programmes numériques en ana- 
logiques, mais on sera obligé notamment de dupliquer en nu-
mérique les chaînes actuelles et les maintenir en analogique. 
Ceci prendra un temps variable qui à peu près, en fonction de 
la durée de vie d’un téléviseur, donc..., mettons une dizaine 
d’années a partir du moment où l’on aura commencé l’exploi-
tation.

Et puis, je crois que l’autre condition qui est essentielle, c’est 
que si on veut accélérer la pénétration du numérique, il faut ac- 
 célérer l’équipement des foyers, car le problème est là; il faut 
que les foyers soient équipés et pour accélérer l’équipement des  
foyers, il faut leur proposer une offre élargie de qualité qui jus- 
tifie ce nouvel investissement, qui ne sera pas un investisse-
ment particulièrement coûteux comparé, aujourd’hui, au prix 
d’un téléviseur analogique, mais qui va accélérer le remplace- 
ment du téléviseur existant. Doncs, pour remplacer son télévi- 
seur il faut motiver les citoyens pour qu’ils s’achètent un 
équipe ment numérique, donc, offrir des nouveaux program- 
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mes, programmes de qualité et ne pas attendre que le marché 
soit installé pour offrir des programmes. C’est là, aussi, sans 
doute, une responsabilité de la télé vision publique.

Car, en fait, c’est en demeurant un bien collectif accessible à 
tous que la télévision, et donc la télévision publique, va pou-
voir satisfaire à sa mission de cohésion sociale et à sa fonction 
de rassemblement, qui sont essentielles —on peut, peut-être, le  
déplorer, on peut regretter le temps du livre et le temps de 
l’écrit, mais aujourd’hui l’image est là—..., et qui sont l’un des 
ciments de la société.

C’est pour ça qu’il est essentiel aux pouvoirs publics nationaux, 
régionaux et européens de préserver le pluralisme de l’offre 
télévisuelle qui, en Europe —et c’est une spécificité européenne 
et un succès en Europe—, repose sur la coexistence, une coexis-
tence à peu près équilibrée, d’opérateurs publics et d’opéra-
teurs privés. D’ailleurs, ce système dual est, comme vous le 
savez tous, souvent remis en cause, déjà remis en cause, par un  
certain nombre d’opéra teurs commerciaux qui trouvent que les  
télévisions publiques continuent à maintenir sur le marché une 
audience un peu forte, et qu’ils aimeraient beaucoup qu’on  
disparaisse, surtout si nous avons pour partie des recettes pu-
blicitaires, car on les empêche de maximiser leurs profits.

Donc, pour préserver cette offre pluraliste dans un univers de 
plus en plus concurrentiel, les pouvoirs publics vont devoir, 
non seulement préserver l’équilibre actuel, c’est une chose qui 
est essentielle, et auquel ils s’emploient tous, aussi bien vous ici  
que les autres responsables, mais aussi éviter un nouveau danger.  
Je parlais tout à l’heure du risque d’exclusion, mais ce risque 
d’exclusion on va le retrouver dans un nouveau danger: c’est 
qu’à travers le numérique s’installe un nouveau monopole, et 
un monopole qui sera, à mon avis, beaucoup plus dange reux 
que les monopoles que nous avons connu jusqu’à maintenant. 
C’est le monopole des opérateurs techniques et com merciaux 
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de plate-forme qui, à travers des systèmes fermés de cryptages 
et de navigation, vont pouvoir, de facto, s’assurer du contrôle 
global de la programmation.

Donc, je crois que la responsabilité politique, aujourd’hui, est 
de préserver l’équilibre actuel, de l’adapter, mais également de  
faire en sorte que, par la fluidité notamment normative, ne 
s’installent pas ces nouveaux monopoles.

Alors, ces objectifs sont, bien entendu, des objectifs nationaux, 
des objectives régionaux, mais également des objectifs commu- 
nautaires. On ne peut pas, on ne pourra pas en Europe, sous 
peine de voir l’Europe devenir le deuxième marché de la produc-
tion américaine —nos marchés sont trop petits, trop éclatés—, 
trouver des solutions uniquement régionales ou nationales.  
Il faut qu’on avance et il faut qu’on arrive à trouver des solu-
tions communautaires européennes pour réorganiser, pour 
adapter le marché de l’audiovisuel et, particulièrement, la po- 
sition de la télévision publique dans ce monde numérique.

Pour ce faire, deux choses, essentiellement. D’une part —et ça 
répond aux objections que je fasais tout à l’heure—, adopter des  
standards ouverts de codage et de navigation, de façon à évi- 
ter, justement, la création de ce nouveau monopole, et ces stan-
dards doivent être plus larges qu’au niveau national, et, égale-
ment, adapter les cadres réglementaires dans la logique de la 
convergence que monsieur Carbonell évoquait tout à l’heure.

Dans cet environnement fortement concurrentiel, les radio-
diffuseurs privés doivent être actifs mais ils doivent être encore  
plus actifs qu’ils ne le sont, ils doivent être plus actifs, notam-
ment en valorisant ce qu’est leur richesse, et avec une approche 
économique et commerciale, et leur richesse c’est leur audience; 
ils doivent valoriser leur audience sur tous les supports. Je ne 
vous expliquerais pas comment on a vu les valeurs de la nou-
velle société et des sociétés de l’information grimper, grimper, 
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grimper valorisées uniquement sur une au dience potentielle, 
alors qu’ils n’avaient pas de clients. Donc, nous avons une vraie  
valeur, et nos parts de marché ont une réelle valeur que nous 
ne devons pas survaloriser comme dans le Nasdaq, mais néan-
moins, nous devons avoir conscience de cette valeur. Et je crois 
que les télévisions publiques sont des télévisions performantes 
et doivent en être conscientes, quelquefois on l’oublie un petit 
peu et je voudrais le souligner.
Mais il ne faut pas non plus —et ça ce le revers de la médaille—, 
je dirais qu’il ne faut pas que les télévisions publiques aient un  
complexe d’infériorité que certaines ont —pas toutes, mais cer- 
taines ont—, mais il ne faut non plus qu’elles aient un complexe  
de supériorité, en se disant: «Finalement, nous sommes aussi 
forts et aussi performants que les opérateurs commerciaux, 
donc nous allons faire la même chose qu’eux.» Non, nous ne 
devons pas faire la même chose qu’eux parce que, d’abord, ce 
n’est pas notre mission, et deuxièmement nous n’en avons pas 
l’argent, nous n’en avons pas les moyens. Quand on compare 
les budgets et les capacités d’investissement des gros opéra-
teurs privés et même des grosses chaînes publiques, on est, 
quelques fois, dans un rapport d’un à dix.

Donc, ayons une approche et une politique différentes, une 
politique agressive, une politique volontariste, mais n’essayons 
pas de jouer dans la même cour, notre place n’est pas là.

Que doit faire la télévision publique? Elle doit offrir à tout le 
public —tout— et à tous les publics —le public étant un public 
et des publics— des programmes de qualité sur tous les sup-
ports. C’est-à-dire que la télévision publique doit se développer 
sur les supports traditionnels, mais également sur les supports 
existants et à venir. Alors, pour ce faire, il est bien entendu que,  
si chacun de nous doit agir pour son propre compte, nous 
avons une possibilité d’agir ensemble. Les radiodiffuseurs pu-
blics en Europe ont une possibilité d’agir ensemble, ils ont une  
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possibilité d’agir ensemble pour produire plus et mieux en as- 
sociant leurs compétences, on peut, peut-être, sortir simple-
ment du petit jeu de la coproduction —je met un franc, tu mets 
un franc. On voit qu’on devrait aller plus loin, on doit définir 
ensemble des concepts, des formats, et avancer sur nos besoins.

Et puis, l’autre façon sur laquelle on peut agir ensemble c’est 
d’élargir ensemble entre radiodiffuseurs publics nos zones de  
cou verture en profitant des technologies numériques, des techno- 
logies satellitaires, et notamment —et c’est l’un des projets sur 
lesquels nous travaillons dans le cadre de l’Union Européenne 
de Radiodiffusion—, d’essayer d’offrir un bouquet virtuel de 
chaînes publiques sur l’ensemble du territoire européen. Il n’y 
a pas de raison que nous soyons contraints de passer sous les 
fourches caudines d’opérateurs commerciaux qui positionnent 
nos chaînes souvent en très mauvaise position et en absence de  
toute information.

Et puis, c’est qu’on peut également faire ensemble c’est déve-
lopper certains concepts, certaines thématiques communes. Je 
ne pense pas à l’idée d’avoir une chaîne commune en dehors de  
l’information —c’est déjà fait par Euronews et assez bien fait—, 
ou en dehors du sport —c’est assez difficile d’avoir des thèmes 
communs—, mais néanmoins on peut avoir des formats de 
développements communs.

Avant de conclure —et je vous remercie et je m’excuse d’abu- 
ser de votre temps—, je voudrais revenir un tout petit peu sur 
la Méditerranée —j’ai ouvert sur la Méditerranée—, et vous 
faire part d’un projet sur lequel nous travaillons en étant par- 
tis des cons tatations suivantes: d’abord, bien sûr?que la diffu-
sion de la télévision demeure nationale, mais elle va évoluer 
avec le déve loppement des bouquets et des satellites. Dans 
cette évolution, on constate déjà qu’un nombre significatif de 
nos chaînes sont présentes sur les satellites, et dans une région 
où, comme nous le savons tous, les paraboles se multiplient très  



39

vite; or on constate que nombre des utilisateurs d’antennes 
paraboliques ne sont pas abonnés à un bouquet commercial 
mais zappent d’une chaîne à l’autre un petit peu à l’aveuglette, 
pour voir un petit peu ce qui se passe sur les satellites. Et pour 
les consommateurs qui sont abonnés à des bouquets commer-
ciaux, très souvent, ces bouquets commerciaux ne donnent pas,  
ou très peu, d’information sur les chaînes, en clair, pratique-
ment sur les chaînes publiques. Donc, le jeu du zapping de-
meure.

On constate également que les chaînes publiques sont encore 
assez peu présentes dans l’environnement satéllitaire méditer-
ranéen. Elles sont peu présentes pour deux raisons: d’une part, 
leur mission reste et demeure souvent limitée à la couverture 
nationale et les pouvoirs politiques, les pouvoirs publics qui 
en assurent la tutelle ne voient pas, quelque fois, la raison pour 
laquelle il faudrait dépenser de l’argent pour élargir sa couver-
ture, et, puis, elles sont sourtout assez peu présentes dans ces 
bouquets parce qu’elles ne disposent pas de moyens financiers 
aussi importants que les grands opérateurs commerciaux, et 
qu’elles peuvent difficilement investir.

La résultante —je l’avais évoqué tout à l’heure— c’est que les  
chaînes publiques, dans cet environnement et dans cette poli-
tique sa téllitaire, quand elles sont présentes, le plus souvent  
encadrées par des opérateurs commerciaux qui décident d’im- 
poser leurs conditions techniques, leurs conditions commerciales 
et qui privilégient le téléspectateur consommateur, celui qui  
paye, au détriment du téléspectateur citoyen, celui qui regarde 
et celui qui est libre de choisir est qui no  tre public, celui que 
nous devons —nous télévision publique— servir.

Partant de ces constats, nous travaillons actuellement dans le 
cadre de la Conférence Permanente de l’Audiovisuel dans la Mé- 
  diterranée, la Copeam, sur un projet d’un guide virtuel de pro- 
grammes médi terranéens qui permettrait, à chaque foyer 
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équipé d’une antenne satellite, d’aller rechercher aisément les  
chaînes qu’il souhaiterait voir, un petit peu savoir quelle est 
l’offre qui passe dessus de sa tête, et notamment l’offre de chaînes  
méditerranéennes.

En vous remerciant de votre attention, je voudrais, en guise de 
conclusion, faire preuve d’optimisme, en disant que, pendant 
de très nombreuses années encore, le téléspectateur sera plus 
nombreux que l’internaute, et ce pour ça que, nous, télévision 
publique, nous avons une mission indispensable, nous devons 
faire en sorte par notre positionnement que l’audiovisuel mon-
dial ne soit pas, à terme, do miné par quelques groupes mar-
chands, et les phénomènes de concentration auxquels nous 
assistons actuellement, notamment en France, doivent quand 
même amener à s’interroger. Nous devons également faire en 
sorte que c’est nôtre responsabilité que perdure cette relation 
spécifique qui existe, qui a existé et qui existe encore, entre le 
téléspectateur et la télévision, qui n’est pas du tout la relation 
qui doit unir le consommateur à son fournisseur.

Ce pour ça qu’il nous revient à nous, télévision publique, la 
spécificité culturelle européenne —et j’insiste là-dessus—, 
quand on veut nous comparer aux États-Unis, infaisable, car il 
n’y a pas de télévision publique —PBS est tout à fait une autre 
chose, on ne va pas s’étendre là dessus—, à nous il nous revient 
de faire en sorte qu’à terme notre système ne soit plus unique-
ment un support de commerce élec tronique, de publicité et de 
vente par correspondance.

C’est aussi, je crois, cet univers en mouvement dans lequel nous  
sommes entrés pour nous une chance énorme, car nous devons,  
nous, nos chaînes historiques, chaînes publiques, nous redé-
ployer dans ce monde nu   mérique, mais nous devons aussi y 
trouver une nouvelle dimension et adapter à cette nouvelle 
dimension nos organisations et nos modes de fonctionnement, 
qui quelquefois sont un peu passéistes et sclérosées.
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Merci beaucoup de votre attention, et c’était pour moi un très 
grand honneur de prendre la parole devant vous.

Merci.

[Traducció]

Moltes gràcies. Atès que no estic gaire segur del meu espanyol, ja que 
el practico poc, els demano que em disculpin i em permetin interve- 
nir en francès, encara que en el debat m’esforçaré, si puc, participar 
—malauradament no en català, que no el parlo— però sí, en espanyol.

Senyor president del Parlament, senyors diputats, senyores dipu  tades,  
senyor president, senyores, senyors. Primerament, voldria excusar 
Marc Tessier, president de France Télévision, i saludar-los de part 
seva. Li hauria agradat molt estar amb vostès avui, però, i crec que ja 
ho saben, ahir hi havia eleccions a França i li era impossible deixar 
París ahir vespre per estar amb vostès aquest matí. Per tant, sóc jo el  
que tinc l’honor, i espero que ho faré dignament, de representar-lo.

Jo m’ocuparé més particularment —i crec que amb això entro total-
ment en el que ha dit el president del Parlament en la seva interven-
ció— del problema de la televisió pública en l’era digital que té un 
repte democràtic. Primer, una constatació que hem fet tots: en un se- 
gle, en menys d’un segle hem tingut successivament el telègraf, des-
prés el telèfon, després la radiotelegrafia, després la radiotelefonia, 
després la radiodifusió, després la televisió hertziana, després el cable, 
després el satèl·lit de difusió directa, després Internet i els serveis en 
línia que han vingut successivament a alterar el nostre entorn.

Avui es planteja una pregunta essencial que fa córrer molta tinta i 
anima molts debats. Jo crec que la veritable pregunta és: quin serà 
l’impacte social d’aquest famós multimèdia? Jo crec que aquesta pa-
raula és una paraula força impròpia, m’agrada més la paraula pluri-
mèdia, perquè aquesta paraula multi mèdia, és, de fet, un pluri mèdia 
per oposició al monomèdia, que són i que continuen sent el llibre, la 
premsa, la ràdio, la televisió i altres mitjans.
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Aquí a Barcelona, on els nostres governants han plantejat el princi- 
pi essencial de la cooperació euromediterrània, penso que no podem 
ignorar en absolut que en el nostre espai mediterrani, que és el bres- 
sol de la nostra civilització, de la civilització occidental, l’era digital, 
com a tot arreu, s’imposa, es desenvoluparà en funció de dues dades 
essencials: per una banda, el desenvolupament tecnològic; i, per l’al-
tra, la multiplicació dels canals de difusió.

Però aquest desenvolupament digital porta com a conseqüència una 
lògica de globalització, i, en aquesta lògica de globalització, em sem- 
bla essencial, fonamental, que nosaltres preservem, que defensem, que 
valorem la nostra cultura, la cultura mediterrània que ha de ser una 
alternativa a les cultures dominants, anglosaxones, amb dos eixos, poc  
atractius tant l’un com l’altre, l’eix de McLuhan, del seu famós Glo-
bal Village, o l’eix, molt més pessimista, la versió negra del big 
brother, d’Aldous Huxley en Un món feliç. Penso que no és el que 
nosaltres desitgem, no és pas el que nosaltres esperem.

Hi ha veritablement un risc? Jo crec que sí, però en aquesta globalit- 
zació tenim un paper a fer. Hi tenim un paper a fer molt més impor-
tant, ja que aquesta famosa societat de la informació que ens anunci- 
en que arriba, no serà el resultat de les prestacions de les xarxes de 
comunicació que permeten transmetre instantàniament, des de qual-
sevol part de món a qualsevol part del món, una informació, sinó que 
el que és més important és la percepció que cadascú, que cadascun de 
nosaltres, cadascun de vosaltres podrà tenir de la informació difosa 
d’aquesta manera.

És aquí on voldria subratllar una primera pregunta, i és que aques- 
tes noves formes de transmissió, en aquestes noves formes de trans-
missió digital hi ha un perill, un perill enorme, és el perill d’una nova  
exclusió, una exclusió entre aquells que estaran connectats i els que 
no ho estaran. La societat que nosaltres volem, la societat que nosal-
tres defensem, que nosaltres esperem, és una societat oberta, és una 
societat que ha de permetre a tots tenir accés a aquest món de la infor- 
mació, a aquesta societat de la informació.
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Nosaltres sabem que —en tot cas en els propers anys i les dècades 
d’anys futurs— si cinquanta o seixanta per cent de les llars estan con- 
nectades a les xarxes en línia, és més o menys un màxim; per tant, 
aquesta societat de la informació seria la societat dels nous exclosos? 
No ho crec, jo no ho crec, perquè la resposta existeix, la tenim, és prin- 
cipalment el que ens alegra avui, la tenim gràcies a la televisió, la te- 
nim gràcies a la televisió digital. La televisió digital, la introducció de 
les tecnologies digitals en la televisió permetrà, per una banda, ampli- 
ar l’oferta de programes, millorar la qualitat del so i de la imatge, in- 
troduir la interactivitat, és a dir, que el telespectador passiu esdevin-
drà actiu i fomentarà la mobilitat.

Em sembla, doncs, que és gràcies a la televisió digital que la societat 
de la informació estarà oberta a tothom, i correspondrà a la televisió, 
a la televisió digital obrir a tothom les portes de la societat de la infor- 
mació.

Dins d’aquesta perspectiva, quin és el rol, quina és la posició de la  
televisió pública? El que nosaltres ja sabem, el que nosaltres consta- 
tem és que la introducció de la televisió digital introdueix modifica- 
cions importants, tant qualitatives com quantitatives, de l’oferta audio - 
visual, de l’oferta audiovisual en el sentit ampli i, gràcies a això, hi ha  
una evolució dels hàbits d’escolta, dels hàbits de consum dels produc-
tes audiovisuals.

És aquí on jo crec que la televisió pública té un rol essencial, té un rol  
essencial perquè, mitjançant el seu enfocament qualitatiu de la progra- 
mació, aquest enfocament que sempre ha estat el seu, continuarà aug-
mentant el nivell de l’oferta de programes audiovisuals. Hem pogut 
comprovar que en els països on no hi ha televisió pública, o hi ha una 
televisió pública especialment feble o inexistent, la qualitat de la pro-
ducció nacional, diria més, la qualitat de la producció nacional com a 
tal disminueix, i constatem pertot arreu, que és perquè hi ha aquesta 
competència de televisió pública competitiva i televisions comercials 
que volen continuar en el mercat, que la producció nacional es man- 
té a un cert nivell tant en volum com en qualitat. I jo crec que aquest 
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rol de la televisió pública, com a tren, com a màquina d’aquest tren de  
la producció regional, local i nacional, és essencial.

Per què aquesta televisió pública té aquesta missió? Perquè en el món 
competitiu en què hem entrat ara, en aquest món dual entre operadors 
públics i privats, finalment hem pogut constatar que és la televisió 
pública la primera que garanteix la riquesa de la diversitat cultural, 
de la diversitat econòmica, de la diversitat nacional i local, fomentant 
la nostra programació, fets de societat i cultural nacional. És, doncs, 
la televisió pública que en aquest nou món ha de ser el mitjà que fa- 
cilitarà una millor comprensió, un millor coneixement i, gràcies a això  
—i torno sobre la importància de la Mediterrània—, permetrà una 
millor comprensió entre els pobles i entre les cultures. I jo crec que per  
a nosaltres, mediterranis, és essencial.

I naturalment, perquè això succeeixi, la televisió, i particularment la 
tele visió pública, haurà d’adaptar la seva oferta, no podrà quedar-se 
amb el mateix tipus de programació, amb el mateix tipus d’oferta. Però  
no és pas per això que nosaltres hem d’oblidar la nostra missió prime- 
ra, la nostra missió generalista, la nostra missió d’informació, de desen- 
volupament cultural i divertiment.

La nostra televisió, aquesta televisió pública és una televisió que té dos  
aspectes, ho sabem tots molt bé. D’una banda, és una televisió unifi- 
cadora, és una televisió que a causa de la diversitat dels seus contin-
guts, ha de fer compartir a un públic més ampli els valors comuns de 
les seves cultures. I aquí no tornaré sobre les paraules tan interessants 
que ens ha adreçat el senyor president del Parlament, però em sembla, 
penso, que correspon a la televisió també difondre futbol, sobretot el 
futbol dels seus equips nacionals. I comparteixo completament l’anà-
lisi que ha fet el senyor president del Parlament.

Televisió unificadora. La televisió pública és també una televisió de 
proximitat, i jo crec que aquesta és una de les grans diferències entre 
la televisió comercial que té com objectiu principal guanyar diners per 
poder garantir els dividends als seus accionistes, i la televisió públi- 
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ca que té una missió social. I aquesta missió social és unificadora, però  
també és de proximitat. És de proximitat geogràfica naturalment, cor- 
respon a aquesta televisió, multiplicant les desconnexions, multipli- 
cant les emissions locals, satisfer aquesta demanda d’informació 
geogrà fica de proximitat, del lloc on es viu, i també un conjunt d’in -
formació cultural. Però també és d’una proximitat cultural més àm-
plia, i és per això que em sembla completament natural que la televi- 
sió pública, en un cert nombre de sectors, pugui desenvolupar ofertes  
temàtiques amb un enfocament cultural més ampli, per exemple, pro-
grames per als joves, emissions d’informació. O sigui, la seva proxi-
mitat és doble, és geogràfica i és cultural.

Dintre d’aquesta lògica, quan es posa en dubte —o els atacs que so-
vint es fan— la legitimitat que tindria la televisió pública d’avui per 
desenvolupar-se en el món digital, i desenvolupar cadenes digitals, de 
fet, no té cap base, només hi ha la preocupació dels operadors comer-
cials de reservar-se aquest mercat que ells consideren com un marcat 
sucós. Estic convençut que si la televisió pública no es desenvolupa, 
no desenvolupa televisions digitals terrestres, el resultat serà que, en  
un termini relativament curt, la televisió serà controlada essencial 
ment pels operadors comercials, i particularment pels operadors co-
mercials del cable i del satèl·lit, ja que les inversions són importants, 
i per als inversors privats, els petits inversors privats no és segur que 
inverteixin massivament en el digital terrestre, i és a partir d’aquest 
moment, i en un termini no gaire llunyà, que una part important de la 
població es pot veure privada de la televisió, la que no tindrà els mit- 
jans per pagar.

És per això que la televisió pública, a més de les seves missions uni-
ficadores i de proximitat, té un paper a fer essencial, ja que participa 
de la nostra democràcia.

Dins d’aquesta lògica, permetin-me explicar-los en poques paraules 
quina és avui l’estratègia de France Télévision. France Télévision tre- 
balla actualment en un projecte de digital terrestre; l’objectiu és ofe- 
rir una oferta àmplia, en aquesta oferta àmplia nosaltres volem inclou- 
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re un canal d’informació, volem incloure programes dedicats als es-
ports, a la joventut, a la família. No em demanin de donar-los la llis- 
ta exacta d’aquesta programació. Avui France Télévision, el president 
de France Télévision ha presentat al Govern un projecte, aquest pro-
jecte s’està discutint actualment, però una mica els eixos són aquests 
que els dono.

I després, l’últim aspecte, i torno sobre la nostra missió de proximi- 
tat, volem augmentar molt la nostra oferta regional i local. Sobre 
aquest últim punt, volem tenir un enfocament una mica semblant al 
que tenen vostès aquí a Catalunya, i que també tenen en el País Basc, 
però que també podem trobar, per exemple, a Baviera o a Renània, on, 
de fet, la televisió pública, una televisió regional ha sabut donar su-
port al desenvolupament econòmic, cultural i social d’una regió amb 
cadenes públiques en ple exercici i cadenes públiques competitives.

Ara, com es farà el pas..., quines són les modalitats d’aquest pas del 
món analògic de la televisió al món digital? Primer, això és respon- 
sabilitat dels poders legislatius i dels poders executius de cada Estat 
o de cada regió. No hi ha un model únic, no obstant això, el que sí és 
cert, és que aquest pas haurà de complir dues condicions, dues condi- 
cions que s’han observat i que s’han pogut viure quan es va passar de 
la televisió en blanc i negre a la televisió en color.

La primera condició és que no es pot, sota el pretext de llançar una te-
levisió digital, privar de la televisió anològica actual les persones que  
no tenen el material necessari. Per tant, en tot cas, pel que fa als pro-
grames bàsics, als programes generalistes haurem de difondre simul-
tàniament en normes analògiques i en normes digitals els mateixos 
programes. Jo no dic que s’haurà de difondre tots els programes digi- 
tals en analògic, estarem obligats de duplicar en digital les cadenes 
actuals i mantenir-les amb el sistema analògic. Això necessitarà un 
cert temps, que variarà en funció de la durada de vida d’un televisor, 
di  guem-ne uns deu anys a partir del moment que es començarà la di- 
fusió.
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L’altra condició que és essencial, és que si volem accelerar la penetra-
ció del sistema digital, cal accelerar l’equipament de les llars, ja que  
el problema és aquí, cal que les llars estiguin equipades, i per accele- 
rar l’equipament de les llars, cal proposar-los una oferta àmplia de 
qualitat que justifiqui aquesta nova inversió, que no serà una inver- 
sió especialment costosa comparat, avui, al preu d’un televisor ana- 
lògic, però que accelerarà el canvi dels televisors existents. Per tant, 
per canviar el seu televisor cal motivar els ciutadans perquè comprin  
un equip digital, per tant, oferir nous programes, programes de quali- 
tat, i no esperar que el mercat ja s’hagi instal ·lat per oferir els pro-
grames. Aquesta és, sens dubte, una responsabilitat de la televisió pú- 
blica.

De fet, si la televisió continua sent un bé col·lectiu accessible a tothom, 
la televisió pública podrà complir la seva missió de cohesió social i la 
seva funció d’agrupament, que són essencials —potser ens pot saber 
greu, podem enyorar el temps del llibre i el temps de l’escrit, però avui 
la imatge és aquí— i que són un dels fonaments de la nostra societat.

És per això que és essencial, correspon als poders públics nacionals, 
regionals i europeus de preservar el pluralisme de l’oferta televisual 
que a Europa —i és una especificitat europea i un èxit a Europa— es 
basa en la coexistència, una coexistència més o menys equilibrada dels  
operadors públics i els operadors privats. A més, aquest sistema dual, 
com tots saben, a vegades es posa en dubte per part d’alguns operadors  
comercials, que troben que la televisió pública continua tenint en el 
mercat una audiència important, i que voldrien que desapareguéssim, 
sobretot si nosaltres tenim ingressos publicitaris, ja que se’ls impedeix 
maximitzar el seus beneficis.

Per mantenir aquesta oferta plural en un món cada vegada més com-
petitiu, els poders públics hauran no sols de mantenir l’equilibri ac- 
tual, que és una cosa essencial i a la qual ens dediquem tots, tant vos-
tès aquí com els altres responsables, sinó també evitar un nou perill. 
Jo parlava abans del risc d’exclusió, doncs aquest risc d’exclusió el 
trobarem amb un nou perill, i és que a través del sistema digital no 
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aparegui un nou monopoli, i un monopoli que serà, em sembla, molt 
més perillós que els monopolis que hem tingut fins ara, és el monopoli 
dels operadors tècnics i comercials de les plataformes que, a través de 
sistemes tancats de codificació i navegació, podrien, de facto, tenir el  
control global de la programació.

Penso que la responsabilitat política avui és conservar l’equilibri actu-
al, adaptar-lo, però també, mitjançant principalment la fluïdesa nor- 
mativa, impedir que es creïn aquests nous monopolis.

Aquests objectius són naturalment objectius nacionals, objectius re-
gionals, però també objectius comunitaris. No podrem a Europa —si 
no volem convertir-nos en el segon mercat de la producció america- 
na; els nostres mercats són massa petits, massa fragmentats— trobar 
solucions únicament regionals o nacionals. Cal que avancem, cal que 
trobem solucions comunitàries europees per reorganitzar, per adap- 
tar el mercat de l’audiovisual i, especialment, la posició de la televi- 
sió pública en aquest món digital.

Per fer-ho, hi ha dues coses. Per una banda —i això respon a les ob- 
jeccions que he fet abans—, adaptar estàndards oberts de codificació 
i de navegació, per evitar precisament la creació d’aquest nou mono- 
poli, i aquests estàndards han de ser més amplis que els d’àmbit na-
cional, i també adaptar els marcs reglamentaris en una lògica de con-
vergència com comentava abans el senyor Carbonell.

En aquest entorn tan competitiu, els radiodifusors privats han de ser 
actius, però encara han de ser més actius del que ho són, han de ser 
més actius principalment revalorant el que és la seva riquesa i amb un 
enfocament econòmic i comercial, la seva riquesa és la seva audiència, 
han de revalorar la seva audiència, revalorar-la en tots els suports. No  
els explicaré com s’han vist els valors de la nova societat i de les so-
cietats de la informació, pujar, pujar, pujar, revalorades únicament 
perquè tenien una audiència potencial, quan no tenien clients. Per 
tant, nosaltres tenim un veritable valor, i la part de mercat que tenim 
és un veritable valor que nosaltres no hem de sobrevalorar, com en el  
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Nasdaq, però sí que hem de ser conscients d’aquest valor. Jo crec que 
les televisions públiques són televisions competitives i n’han de ser 
conscients. Algunes vegades se n’obliden, i jo volia ressaltar-ho.

Però tampoc cal —i aquesta és l’altra cara de la moneda— que les te- 
levisions públiques tinguin aquest complex d’inferioritat que algunes 
tenen, no totes, però que algunes tenen; però tampoc cal que tinguin 
un complex de superioritat, tot dient: «En el fons, som tan competi-
tius com els operadors comercials, per tant, farem el mateix que ells 
fan.» No, no hem de fer el mateix que ells fan, perquè, primer, aquesta 
no és la nostra missió i, en segon lloc, no tenim els diners, no tenim 
els mitjans. Quan comparem els pressupostos i les capacitats d’inver-
sió dels operadors privats importants i fins i tot de les grans cadenes 
públiques, moltes vegades tenim una relació d’1 a 10.

Per tant, tinguem un enfocament i una política diferents, una política 
agressiva, una política voluntarista, però no intentem jugar en el ma- 
teix pati, el nostre lloc no és aquest.

Què ha de fer la televisió pública? Ha d’oferir a tot el públic, a tot, i  
a tots els públics, el públic és un públic i públics, programes de qua-
litat en tots els suports. És a dir, que la televisió pública s’ha de des- 
envolupar en els suports tradicionals, però també en els suports que 
puguin existir en el futur. Per això, queda molt clar que cadascú de  
nosaltres ha d’actuar pel seu compte, però també tenim una pos-
sibili tat d’actuar junts. Els radiodifusors públics a Europa tenen una 
possi bilitat d’actuar junts per produir més i millor unint les seves 
compe tèn cies, podem potser sortir senzillament del petit joc de la co  -
pro ducció, jo hi poso un franc, tu n’hi poses un altre. Queda clar que 
hauríem d’anar més lluny, cal definir junts conceptes, formats, i anar 
avançant segons les nostres necessitats.

I després, l’altra manera que tenim per actuar junts, és ampliar junts, 
entre radiodifusors públics, les nostres zones de cobertura aprofitant- 
nos de les tecnologies digitals, de les tecnologies per satèl·lit i, sobre- 
tot —i aquest és un dels projectes en el qual estem treballant en el  
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marc de la Unió Europea de Radiodifusió—, intentar oferir una pla- 
taforma virtual de cadenes públiques en el conjunt del territori euro-
peu; no hi ha cap raó perquè estiguem obligats de suportar condicions 
dures o humiliants dels operadors comercials que col·loquen les nos-
tres cadenes en una mala posició i sense tenir cap informació.

I després, el que també podem fer junts és desenvolupar alguns con-
ceptes, algunes temàtiques comunes. Jo no penso a tenir una cadena 
o un canal comú fora de la informació —això ja ho ha fet Euronews, 
i força ben fet—, on a part de l’esport, és força difícil de tenir temes 
comuns, però, no obstant això, es poden tenir formats de desenvolu-
paments comuns.

Abans d’acabar, i els agraeixo i prego que em disculpin per haver abu- 
sat del seu temps, voldria ara tornar a parlar una mica de la Mediter- 
rània —he començat parlant de la Mediterrània— i informar-los so-
bre un projecte en què estem treballant i que l’hem iniciat tenint en 
compte les constatacions següents: primer, naturalment que la difu- 
sió de la televisió continua sent nacional, però anirà evolucionant amb 
el desenvolupament de les plataformes i dels satèl·lits. I en aquesta evo- 
lució comprovem que un nombre força important de les nostres cade-
nes estan presents en els satèl·lits i en una regió en què, com sabem 
molt bé, les antenes parabòliques es multipliquen ràpidament; com-
provem que un nombre d’utilitzadors d’antenes parabòliques no es- 
tan abonats a una plataforma comercial i van fent zapping d’un ca-
nal a l’altre una mica a cegues, per veure una mica què transmet el 
satèl·lit. I per als consumidors que estan abonats a les plataformes co-
mercials, molt sovint, aquestes plataformes comercials no donen o do- 
nen molt poca informació sobre les cadenes, de fet sobre les cadenes pú- 
bliques. Per tant, el joc del zapping continua.

També hem pogut comprovar que les cadenes públiques estan poc pre- 
sents a l’entorn dels satèl·lits mediterranis. Hi són poc presents per 
dues raons, per una banda, la seva missió és i a vegades continua sent 
limitada a la cobertura nacional i els poders polítics, els poders públics 
dels que depenen a vegades no veuen quina raó hi ha de gastar diners 
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per ampliar la seva cobertura. I després, sobretot, aquestes cadenes 
estan poc presents en aquestes plataformes perquè no tenen mitjans 
financers importants, com ja he dit abans, com els grans operadors 
comercials, i difícilment poden invertir-hi.

El resultat és que les cadenes públiques, en aquest entorn i en aquesta 
política de satèl·lits, quan hi són presents, la majoria de les vegades 
dintre del marc dels operadors comercials que decideixen imposar les  
seves condicions tècniques, les seves condicions comercials, i que afa-
voreixen el telespectador consumidor, aquell que paga, en detriment 
del telespectador ciutadà, aquell que mira, aquell que és lliure d’esco- 
llir i que és el nostre públic, el que nosaltres, televisió pública, hem de  
servir.

A partir d’aquestes constatacions, nosaltres treballem actualment en 
el marc de la Conferència Permanent de l’Audiovisual en la Mediter- 
rània, la Copeam, en un projecte d’una guia virtual de programes 
mediterranis, que permetria, a cada llar que tingués una antena pa-
rabòlica, d’anar a buscar fàcilment els canals que li agradaria veure, 
una mica conèixer quina és l’oferta que passa per sobre el seu cap, 
principalment l’oferta dels canals mediterranis.

Tot agraint-los la seva atenció, jo voldria, com a conclusió, manifes- 
tar el meu optimisme, dient-los que, encara durant molts anys, el te-
lespectador serà molt més nombrós que l’internauta, i és per això que 
nosaltres, televisió pública, tenim una missió indispensable, i és que, 
a través de la nostra posició, l’audiovisual mundial no estigui, dintre 
d’un temps, dominat per grups mercantils, i els fenòmens de concen-
tració que estem vivint actualment, prqincipalment a França, ens han  
de fer pensar. També hem de pensar que tenim la responsabilitat que 
continuï existent aquesta relació específica que existeix, que ha exis- 
tit i que encara existeix entre el telespectador i la televisió, que no és 
en absolut la relació que ha d’unir el consumidor al seu proveïdor.

És per això que ens correspon a nosaltres, televisió pública, l’especi-
ficitat cultural europea, i insisteixo sobre això, quan ens volen com-
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parar als Estats Units —impossible, ja que no hi ha televisió pública 
als Estats Units, PBS és una altra cosa, no parlarem d’això ara— ens 
correspon a nosaltres que en un termini determinat el nostre sistema 
no sigui únicament un suport de comerç electrònic de publicitat i ven- 
 da per correspondència.

Penso també que aquest món en moviment en què nosaltres hem en- 
trat és per a nosaltres una sort immensa, ja que nosaltres, cadenes his- 
tòriques, cadenes públiques hem de reorganitzar-nos en aquest món 
digital, i també hi hem de trobar una nova dimensió i adaptar a aques-
ta nova dimensió les nostres organitzacions, els sistemes de funciona- 
ment que, algunes vegades, volen continuar fent el que han fet en el 
passat i es queden estancades.

Moltes gràcies per la seva atenció, i ha estat per mi un gran honor 
haver-los adreçat la paraula avui.

Gràcies.

El president de la Comissió de Control Parlamentari de l’Actua
ció de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i de les Em
preses Filials

Merci beaucoup.
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El president de la Comissió de Control Parlamentari de l’Ac         tua  
ció de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i de les Em
preses Filials

I ara entraríem ja a la primera taula d’aquest matí, i prego als 
ponents que s’acostin aquí a la taula, si us plau.

L’I. Sr. Lluís Recoder i Miralles (diputat al Parlament de Catalunya)

Bé, molt bon dia. Passem, doncs, en aquesta primera taula ro-
dona que porta el títol de «El servei públic audiovisual en l’era 
de la liberalització».

Ens acompanyen uns ponents de primer nivell i, per tant, es- 
perem amb molt d’interès les seves aportacions. A la meva 
dreta, el senyor Jean Noël Dibie, delegat per a Afers Europeus 
de France Télévision —i de qui no cal més presentació per tal 
com ha estat també el responsable de la ponència marc. A la 
meva esquerra, el senyor Miquel de Moragas, que és catedrà-
tic de comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
ha estat degà de la facultat de Ciències de la Comunicació de  
la mateixa universitat, i vicerector d’investigació, director del  
Centre d’Estudis Olímpics i de l’Esport de la Universitat, di- 
rector de l’Institut de la Comunicació de la Universitat Autò- 
noma i autor de diverses publicacions destacades. A la esquer- 
ra del senyor Miquel de Moragas, el senyor Vicente Parajón, 
de qui no estava anunciada la intervenció inicialment, ell 
substituirà al senyor Mikel Lejarza que no pot estar avui aquí 
present. El senyor Parajón, a més de ser doctor en econòmi-
ques i enginyer naval i tècnic comercial de l’Estat, és, en l’ac-
tualitat, el director general adjunt de la Direcció General per 
a la Societat de la Informació de la Comissió Europea.

Hem d’excusar, de moment, el senyor Ramon Colom, que no 
pot estar aquí, sembla, i anunciar-los també que, a continuació,  
en el col·lo qui que tindrà lloc després de les intervencions dels 
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ponents, s’incorporarà com a moderador el senyor Ramon Pe-
llicer, que és prou conegut de tots vostès i, per tant, no cal la 
seva presentació.

Té la paraula, en primer lloc, el senyor Dibie.

El Sr. Jean Noël Dibie

Je vais être très bref, je pense que je ne vais pas recommencer 
l’inter vention que je viens de faire. Yo no voy a hacer de nuevo 
la intervención que hice; es por eso que es mejor que dé la pala-
bra a mis compañeros y, si quieren, yo puedo contestar algunas 
peticiones, si tienen, pero más tarde, pienso.

Gracias.

[Traducció]

Seré molt breu. Penso que no he de començar de nou la meva interven- 
ció que he just acabat fa un moment.

L’I. Sr. Lluís Recoder i Miralles

Molt bé. Doncs, moltes gràcies, senyor Dibie. Té la paraula, a 
continuació, el senyor Miquel de Moragas i Spa.

El Sr. Miquel de Moragas i Spa (director de l’Institut de Co            muni   -
cació de la UAB)

Moltes gràcies. Jo prenc la paraula pensant que haig de distri-
buir el meu temps en vint minuts —si això és correcte—, i vol-
dria dividir aquesta intervenció en dues parts principals. En 
una primera, em voldria referir a una qüestió una mica més  
general, que és la de les polítiques de comunicació a l’era digi- 
tal, dins de la qual a mi em sembla òbviament que s’ha de plan- 
tejar el tema més concret que és el del servei públic audiovisual,  
de la televisió.
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I, en segon lloc, voldria fer una segona part, una referència a la  
qüestió més concreta sobre la missió de la televisió pública a 
l’era digital, si és que hi ha algunes qüestions noves de les que 
s’han debatut fins ara.

Pel que fa a la primera qüestió, jo crec que el tema de les políti-
ques de comunicació és un vell debat, naturalment ple d’inte- 
ressos i ple de complexitats; és un tema central a la societat de 
la informació, i aquest tema central a la societat de la informa-
ció, a més, ve encara més enfasitzat per un tema que voldria 
assenyalar aquí, i és que estem assistint a un procés d’àmplies 
con vergències que fan que política de comunicació avui sigui 
una cosa inseparable d’altres polítiques centrals, per exemple, 
po lí tica cultural, que és un tema ben debatut a Catalunya, per 
exem ple. Però, encara més enllà, a mi em sembla que polí-
tica cul tural, política de benestar social, política d’educació,  
política de telecomunicacions, política de recerca, etcètera,  
configuren un nou marc dintre de les polítiques de la societat 
de la informació, en què el factor política de comunicació té un 
aspecte central.

Per això, quan reflexionava sobre el títol d’aquestes jornades, i  
una mica polemitzant jo mateix en el tema, en què es diu que..., 
el servei públic a l’era de la liberalització, jo pensava que, en tot  
cas, hauríem d’entendre que estem parlant de l’era de la libe- 
ralització i de la regulació i de la planificació, perquè, òbvia-
ment una cosa no pot anar sense les altres, estan lligades amb 
les altres, l’era de la liberalització però també l’era de la regu-
lació. Això són distincions conceptuals, però a mi em sembla 
que són útils per després, posteriorment, prendre algunes de-
terminacions de caràcter polític.

Passa una cosa similar en un altre terme molt utilitzat avui que 
és el de la globalització, es diu l’era global i tots hem de córrer 
a dir: «atenció, és l’era global, però també l’era local», i per això 
conceptes com el que ara expressava el nostre company abans, 
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de la televisió de proximitat, són tan operatius. Per tant, ens 
hem de posicionar davant dels serveis públics de comunicació 
a l’era digital o els serveis públics de comunicació a la societat 
de la informació i preguntar-nos molt especialment quin paper 
correspon a la televisió pública dins el servei públic d’informa-
ció a l’era digital. Ho reconstrueixo una mica perquè em sem- 
bla que és un aspecte molt important del que jo estic pensant 
sobre aquest tema i voldria dir, no?

A Europa, on els serveis públics han tingut un protagonisme 
tan destacat, als serveis públics de televisió els correspon, se-
gons el meu entendre, el lideratge d’aquest fenomen del servei 
públic a l’era digital. Això planteja —òbviament després ja hi 
hauran persones més qualificades que jo per parlar directament 
de l’experiència de la Corporació Catalana de Ràdio i Televi-
sió— reptes importantíssims i nous horitzons en aquestes ins-
titucions. Per què? Perquè crec que, decididament, no estem a 
l’era broadcasting sinó que estem ja a l’era digital i, per tant, les 
polítiques audiovisuals i, en conjunt, les polítiques d’informa-
ció s’han de centrar en aquesta temàtica.

Bé, per tant, més que parlar de la liberalització, la regulació, ens 
centraríem sobre polítiques de comunicació, i immediatament 
es veu que les missions dels serveis públics segueixen sent més 
vigents o vigents com sempre, per exemple —i això segueix 
sent així—, per garantir el pluralisme polític i cultural, evitar la  
concentració, i evitar la concentració en un món, en una era en  
què els fenòmens de concentració són molt més accelerats, molt 
més radicals, molt més complets que el que havíem conegut 
fins ara. En segon lloc, per facilitar la lliure concurrència, i 
aquest és un gran tema de les polítiques de comunicació; però 
facilitar la lliure concurrència és perquè tothom tingui els ma-
teixos drets, òbviament, però també per defensar els interessos 
de la comunitat en una etapa, com he dit abans, de concentra-
cions sense precedents.
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Encara un altre repte d’aquestes polítiques és el d’articular l’es- 
pai de comunicació. I aquí nosaltres, a Catalunya, tenim molt 
per fer i bastant parlat, diria jo, perquè sobre el que és la tele- 
visió local a Catalunya n’hem parlat molt, però sobre l’articu- 
lació entre l’espai nacional i l’espai local encara tenim molt per  
fer. A Catalunya hi ha aproximadament cent televisions i es-
caig, amb diferents tipologies òbviament, però tot aquest espai 
de comunicació local necessita, en defensa de l’espai públic de  
comunicació, una articulació més completa, amb el sistema  
general o el sistema nacional.
Ja he esmentat abans aquesta qüestió de les polítiques de comu- 
nicació en la seva convergència amb altres sectors; voldria des-
tacar-ne un: nosaltres hem parlat molt també —i encara hem de  
fer més— sobre l’articulació entre el sistema educatiu i el siste- 
ma de comunicació. Crec que en aquest sentit hi ha dèficits que 
estan a la vista i són coneguts per tothom.
Però, en aquesta mateixa línia, crec que ens hem de plantejar la  
qüestió de les polítiques de comunicació en relació amb un con- 
 cepte que la Unió Europea ha fet ja emergir, que sembla un 
concepte important de futur, que és el de la societat de la infor- 
mació per a tothom. Si plantegem el terme de polítiques de 
comunicació en la perspectiva d’una societat de la comunicació 
per a tothom, veurem que, lluny d’haver-se acabat l’era de les 
polítiques públiques, sembla que aquesta era està començant. 
Per què? Perquè, exemples, els en posaré un d’immediat, de la  
lectura de la premsa d’ahir: sembla ser que alguns grans cerca-
dors a Internet ja no es limiten a buscar allò que tu preguntes, 
sinó que jerarquitzen, prioritzen, venen particularitats, fonts 
especialitzades d’informació. És a dir que ens trobem davant 
d’un fenomen de multiplicació extraordinària de les fonts d’in- 
formació, i un gran repte i una manca de mediadors de la co-
municació. Aquesta funció de mediació de comunicació i de 
producció d’informació per a tothom esdevé un repte fonamen-
tal de les polítiques de comunicació a l’era digital.
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Estem parlant aquí, en reuneix en aquesta sessió el tema de 
l’audiovisual, però ja he dit al començament que jo entenia que,  
en el cas de la nostra experiència, és justament el sector audio-
visual públic el que pot fer una funció capital, cabdal de cons-
truir aquest joc de la societat de la informació per a tothom. Per  
què? Ho dic breument, no és cert que tot estigui a Internet, 
només està a Internet allò que algú hi posa, allò que algú pro-
dueix, i a Internet s’està observant un fenomen molt important 
de seguir i és que tendeix a ser gratuït allò que l’emissor té in- 
terès a comunicar, i tendeix a ser de peatge allò que el receptor  
té ganes de rebre. I aquesta gran tendència ens posa en el nu- 
cli de l’oportunitat i de la responsabilitat del sistema públic 
d’informació.

Bé, en aquest context, jo crec que l’experiència catalana és inte- 
ressant —i concretament l’experiència del Consell de l’Audio-
visual és estimulant— perquè demostra i posa alguns beneficis  
sobre la taula, sobre el debat i sobre la nostra experiència. Vol-
dria fer alguna menció sobre aquesta qüestió, atès que, com 
alguns de vostès saben, nosaltres vam publicar, ara fa un any, 
un llibre que és La televisió pública a l’era digital, i després d’uns 
mesos me l’he tornat a mirar per veure què hi havia de nou.

Bé, l’experiència em sembla interessant i positiva en els se-
güents aspectes. Primer de tot, perquè ha posat en evidència la  
conveniència, la necessitat d’una autoritat independent del Go-
vern, dels actors polítics i dels grups mediàtics per a la regu- 
lació, i per a una regulació que vetlli pel pluralisme, per la lliure  
competència en el marc dels objectius socials que abans esmen- 
tava, i un tema molt important, que és per a la creació de siner-
gies i l’equilibri del sistema.

En les polítiques de comunicació avui, també en el sector públic 
—després acabaré amb aquesta reflexió—, hi ha una qüestió 
molt important que és la idea de sinergia i d’estratègia. Abans 
el nostre president del Parlament ens deia sobre el futbol. Jo 
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pensava que el debat té dues maneres de mirar, però el servei 
públic ha de mirar el futbol en funció de les sinergies que el fut- 
bol li repercuteixi. Qualsevol canalista de la programació de les  
televisions modernes, públiques i privades, s’adonarà que 
aquest tema d’estretègies i sinergies és una qüestió capital.

Bé, doncs, aquest vetllar per les sinergies es demostra com un 
tema capital de les polítiques de comunicació que el nou Con-
sell de l’Audiovisual està cultivant. També posa en evidència, 
en aquest context, la importància d’una autoritat moral per a la  
garantia ètica i la qualitat de l’ús dels media. També posa en  
evidència, em sembla a mi, la importància d’una autoritat... 
Perdó, ha posat també en evidència la inadequació de la repre- 
sentació partidista i dels criteris de quotes dels òrgans de ges- 
tió de la televisió pública. A mesura que es configura la idea de  
missió, funció, contracte programa s’evidencia que la gestió ha  
de ser cada vegada més independent, i, per tant, també s’evi- 
dència la importància que té el Parlament en la definició d’aques- 
tes funcions: missió i contracte programa.

Hi ha, evidentment, algunes qüestions pendents; voldria es-
mentar-ne només dues, una molt de futur i una molt actual: 
l’absència a Espanya d’un organisme corresponent que permeti 
fer i complir aquestes missions. I una de futur, aquesta és una 
casa per pensar, no?, bé, és una casa per legislar, però jo vinc 
aquí només en el moment que estem pensant, no?, i és impor-
tant també el debat d’això. El Consell de l’Audiovisual, en un 
temps, haurà d’afrontar una responsabilitat, que és la de ser el  
consell de les polítiques de comunicació a Catalunya. Si les 
competències del Consell són exclusivament les que correspo- 
nen al sector audiovisual però el sistema de comunicació està 
en una transformació tan accelerada, haurem de fer front a 
aquesta realitat de la multiplicació, de la diversificació, de la 
convergència que ens portarà a definir un consell que vetlli pel 
conjunt de les polítiques d’informació a la societat contempo-
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rània des de la tradició i l’experiència que ens dóna el sector 
audiovisual.

Per tant, entrant ja en el segon punt, seré molt breu, perquè veig  
que m’he passat en el temps, com era previsible... Hi han argu- 
ments forts per mantenir la missió i la funció de la televisió 
pública. En primer lloc —i ho faig molt resumit—, perquè el 
lliure mercat no garanteix —sempre ha estat la nostra opinió— 
suficientment les funcions polítiques, socials i culturals que 
corresponen a la televisió de les democràcies modernes —això 
ja ha estat dit—, perquè no existeix una garantia d’una estricta 
correspondència entre els espais delimitats pel mercat audio- 
visual i les comunitats lingüístiques, culturals i nacionals, i per-
què no queda garantida la igualtat efectiva d’oportunitats en 
l’accés als serveis i els béns culturals derivats de les innovaci-
ons tecnològiques.

Aquestes són les funcions clàssiques, però l’evolució de la co-
municació ens porta a una continua renovació de la problemà-
tica i, per tant, de l’actuació. Poso aquí també alguns exemples 
—i ho dic una mica descriptivament perquè el temps no em 
permet fer més.

Nous reptes, noves funcions. Per exemple, també ho ha dit el  
president en la seva intervenció, si jo ho he interpretat bé: re-
pensar la funció identitària i el paper dels mitjans dintre la fun- 
ció identitària; per exemple, temes absolutament vius, com 
tractar, com acollir les comunitats immigrades en el sistema de  
comunicació a Catalunya?

Segon repte actual, com articular els diversos nivells, local, co- 
marcal, metropolità, nacional de la comunicació pública a Cata-
lunya? Com articular la política educativa i la política de comu- 
nicació? Sobre la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, 
quina és la responsabilitat de la Corporació en el conjunt de la 
política audiovisual a Catalunya? La política catalana de des-
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envolupament de la societat de la informació per a tothom, 
quina funció li correspon a la Corporació en aquesta missió?

Bé, en definitiva —i per concloure—, el meu argument és que 
la televisió pública té legitimitat, però condicionada, condicio-
nada a una missió de futur —ho he dit en el meu argument—, 
però també condicionada a algunes condicions que es van ve-
ient molt clarament, que són haver definit amb precisió quina 
és la seva missió social i quines són les seves funcions especí- 
fiques, però això ha de quedar definit dins d’un contracte pro-
grama, que aquest contracte programa ha d’incloure també no 
solament la missió filosòfica, ideològica, que l’ha d’incloure, 
sinó també el pla estratègic en el qual es plantegin les oportu- 
nitats, les possibilitats d’una situació de competitivitat molt 
alta i, finalment, que aquest contracte programa sigui sotmès 
a una revisió permanent per part dels poders públics.

Si és així, jo crec que la televisió pública no solament està legi-
timada, sinó que la societat la legitimarà i li donarà la fidelitat 
que la mateixa televisió pública necessita.

Moltes gràcies, i perdonin si m’he estès algun minut més.

L’I. Sr. Lluís Recoder i Miralles

Moltes gràcies al senyor Miquel de Moragas per la seva sug-
gerent intervenció. A continuació té la paraula el senyor Vicente 
Parajón.

El Sr. Vicente Parajón Collada (director general adjunt per a la Societat 
de la Informació de la Comissió Europea)

Muchas gracias, señor presidente. Señoras y señores, permí-
tanme co menzar agradeciendo al presidente del Parlament de 
Catalunya la invitación que ha tenido a bien dirigir a la Comi-
sión Europea, en la per so na del Comisario Erkii Liikanen, para 
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presentar ante ustedes algunos puntos de vista de la acción 
comunitaria en materia audiovisual.

Como saben, la acción pública en el ámbito audiovisual se ha 
realizado tradicionalmente a nivel nacional y regional. El sec-
tor audio visual no podía quedar al margen del proceso de in-
tegración europea dada su importancia social, cultural y econó-
mica, lo cual comporta aspectos transnacionales que afectan al 
funcionamiento de uno de los principios básicos de la Unión 
Europea, cual es el principio del mercado interior.

La acción comunitaria, por tanto, en materia audiovisual co-
mienza en la mitad de los años ochenta y persigue, a parte los 
objetivos socio culturales, persigue, como digo, objetivos econó-
micos, singu lares, que afectan a la protección del consumidor, 
a la promoción industrial y a ese sector amplio de los servicios 
audiovisuales.

Como saben, básicamente esa acción comunitaria, enmarcada 
dentro del principio de subsidiariedad y, por lo tanto, dando 
prioridad a las acciones de les Estados miembros o de las regio-
nes, puesto que ese principio hace que en los Estados y en las 
regiones radica la acción principal en materia de  audiovisual, 
por lo tanto, la acción comunitaria, respetando este principio de 
subsidiaridad, se limita a ciertos aspectos, algunos de ellos 
 importantes pero ciertos aspectos, no comporta, por tanto, 
una acción global en materia audiovisual. Y esos as pec tos se 
refieren, como saben, a la legislación en materia de contenidos 
y tec   no logías, básicamente es la Directiva llamada de «televisión 
sin fronteras», que está en vigor desde el año 89, y la Directiva 
sobre normas de transmisión de señales de televisión del año 95, 
ese es el marco, por así decirlo, regulador de los aspectos comu-
nitarios en este campo que, repito, son aspectos parciales del 
servicio audiovisual; no contemplan, por tanto, la globalidad 
de los aspectos reguladores en materia audiovisual.
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En segundo lugar, la acción comunitaria se limita y se concen-
tra en acciones de promoción de contenidos, a través del pro-
grama Media, que abarca, también, junto a la televisión, el cine, 
y también la acción en el campo de desarrollos tecnológicos, a 
través del programa marco de I+D.

Y, por último, la acción comunitaria comporta, incluye una ac-
ción de respeto, de control de las reglas de competencia en el 
mercado de los servicios audiovisuales, y esas reglas de com-
petencia, como saben, han sido las que han provocado en el 
debate público la razón o la sinrazón de las mismas.

Pero, como digo y repito, esa acción comunitaria, marcada den-
tro de estos tres bloques de iniciativas, no intenta tratar de for - 
ma global el fenómeno audiovisual, sino tratar aquellos aspec-
tos que afectan a las competencias comunitarias, como es el 
 principio del funcionamiento del mercado interior o la aplica-
ción de las reglas de competencia y la aplicación, al caso audio - 
 visual, de aquellos programas de promoción que, bien en el 
campo de desarrollo de contenidos o en el campo de desarro-
llo de tecnologías, permiten su aplicación al campo audio- 
 visual.

Esta acción comunitaria así como el papel de servicio público 
exigen ser replanteados en términos de las profundas transfor-
maciones de lo que en los últimos años han sido presentadas 
bajo el término de «convergencia tecnológica», convergencia 
que, en substancia, afecta a la convergencia de industrias o servi-
cios nacidos en el campo del monopolio público, y sectores indus-
triales nacidos desde su origen en el campo de la competencia.

Se trata, por tanto, de la convergencia entre las telecomunica-
ciones, los medios audiovisuales y la industria  informática, 
electrónica, tradicional que nació desde sus principios en el 
campo de la competencia privada y la ausencia de intervención  
del sector público.
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Ese fenómeno de la convergencia tecnológica comporta, en 
 primer lugar, la liberalización de sectores económicos antigua-
mente sometidos a monopolios públicos nacionales; el  campo 
de las telecomunicaciones y la televisión significa, desde el 
punto de vista de la reglamentación comunitaria, sectores que, 
lógicamente, deben seguir las mismas normas de funciona-
miento del mercado interior en la medida de lo posible y den-
tro de los límites de los tratados.

Este aumento de competencia, acompañada de una evolución 
tecnológica rápida, ha permitido una diversificación de la ofer-
ta, y los oradores anteriores ya han mencionado las distintas 
posibilidades que tanto la televisión analógica como la televi-
sión digital nos presentan hoy.

Los cambios tecnológicos asociados a esta digitalización de la 
información dan lugar a ese fenómeno de convergencia donde 
cada red de comunicación, bien sea el teléfono, el satélite o las 
ondas hercianas, no está ligado a un único tipo de información, 
sino que esas redes pueden transportar cualquier tipo de infor-
mación. Y esta convergencia tecnológica lleva, como se ha men-
cionado también esta mañana, una convergencia de  carácter 
empresarial, en la que los operadores se aventuran fuera de sus 
ámbitos tradicionales y potencian, por lo tanto, en el campo de 
la prestación de los servicios audiovisuales, la competencia 
 entre los mismos y la innovación en el sector.

Y fruto de esa competencia y de esa innovación, el equilibrio 
entre operadores y usuarios se tiende a desplazar a favor del usua-
rio. Concretamente Internet y los nuevos servicios de televisión 
digital aumentan la oferta audiovisual y la inter actividad entre 
el proveedor del servicio y el usuario. El usuario gana así en 
 independencia y control respecto a los contenidos audiovisua-
les. La relación punto a multi punto tradicional en la radio-
difusión pierde terreno ante una evolución hacia comunica-
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ción punto a punto donde el usuario determina el contenido 
de lo que se le está ofertando en gran medida.

Respondiendo a este fenómeno de la convergencia tecnológica 
y de la convergencia de los operadores en el campo audio-
visual, la Comisión lanzó desde 1997 una reflexión sobre las 
consecuencias que ello comportaría para los campos regulados 
a nivel comunitario, que como saben era el campo tradicional 
de los servicios de telecomunicaciones, y el campo audiovisual, 
ambos reglamentados a nivel comunitario desde perspectivas 
completamente distintas. En el campo de las telecomunicacio-
nes, se reglamentó a partir del concepto mercado interior y 
puso en funcionamiento un mecanismo de apertura progresi-
va de todas las áreas del sector de telecomunicaciones para 
convertirlo en un sector completamente abierto a las reglas de 
la competencia. Y ese fenómeno, como saben, llevado a cabo en 
los últimos doce, catorce años, ha ido acompañado en los mer-
cados, en la creación de servicios, en la aparición de nuevas 
tecnologías, con un notable éxito.

No cabe duda que Europa, a pesar del retraso que a mediados 
de los ochenta se mantenía respecto a otros mercados como 
pueda ser el americano, se encuentra hoy, en gran medida, a 
un nivel de desarrollo, tanto en tecnologías como de servicios, 
equivalente al de los países más avanzados.

Por otra parte, el sector de contenidos, el sector audiovisual 
clásico, se reguló a nivel comunitario a través de la Directiva 
llamada de «tele visión sin fronteras» y, por lo tanto, se centró 
en el aspecto contenido de lo transmitido.

Regular, por tanto, a partir de esta situación, por un lado las 
 infraestructuras y por otro el contenido, resultaba una necesi-
dad, puesto que ambos elementos, por lo que hemos dicho de 
que toda infraestructura puede transmitir hoy cualquier conte-
nido necesario.
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En base a estas consideraciones, la Comisión presentó en julio 
del año pasado, en julio del 2000, un nuevo paquete de medi-
das reglamentarias en el campo amplio de las comunicaciones. 
Ya no se habla de reglamentación de las telecomunicaciones, 
sino que se habla de las comunicaciones en general y, por lo  
tanto, las comunicaciones audiovisuales están comprendidas 
dentro de la filosofía general de este nuevo marco que ha sido 
presentado por la Comisión en julio del año pasado al Parla-
mento y al Consejo, y que está siendo discutido en ambas ins-
tituciones. Algunos aspectos de la misma como la  liberalización 
del bucle local de las telecomunicaciones ha sido objeto ya de 
una decisión del Consejo y del Parlamento en términos de apro-
bación del reglamento de la liberalización del bucle local y 
otros, el gran paquete por así decirlo, está pendiente de apro-
bación final en el Parlamento Europeo y en el Consejo.

¿En qué consiste ese paquete de medidas correspondientes 
al fenómeno de la convergencia tecnológica? Son un paquete 
de di rectivas y decisiones presididas por una directiva marco 
que de fine los grandes principios, las grandes orientaciones. Y 
si me per miten resumir la orientación básica del conjunto del 
paquete, consiste en llevar hasta sus últimas consecuencias el 
concepto de competencia en el mercado de las comunicaciones 
electrónicas; es decir, hacer que los principios que rigen el mer-
cado interior a nivel comunitario sean efectivos en el campo de 
las comunicaciones electrónicas, incluidas dentro de las mismas 
las comunicaciones audiovisuales.

Este es el gran principio de orientación, pero hay que tener en 
cuenta que la reglamentación, tal como ha sido propuesta por 
la Comisión, establece una diferenciación clara entre reglamen-
tación de redes y servicios, y reglamentaciones de contenido,  
por otro lado. Dado que el foco de atención de la nueva regla-
mentación se fija en servicios y contenido, deja, por así de-
cirlo, vigentes y deja intocables la parte de reglamentación 
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del  contenido, es decir, la Directiva «televisión sin fronte- 
ras».

También es cierto que la Comisión, teniendo en cuenta el fenó-
meno de la convergencia, está preparando una modificación de 
la Directiva «televisión sin fronteras» para adecuarla al fenóme-
no de convergencia tecnológica. Pero incluso sin esperar a que 
llegue la modificación de la Directiva de «televisión sin fronte-
ras», el hecho de que se regulen, a través del paquete regla-
mentario actual, las redes y los servicios, eso tiene una influ-
en  cia sobre los contenidos que se transportan a través de esas 
redes y constituyen el núcleo, el origen de los servicios que se  
prestan.

De manera indirecta, la reglamentación propuesta afecta a la 
parte de reglamentación de contenidos. Y ese campo donde se 
ve afectado es en tres elementos básicos: uno es el de las auto-
rizaciones de establecer una red y prestar un servicio a través 
de la misma. Las autorizaciones previstas en la nueva regla-
mentación son todas ellas autorizaciones llamadas generales, es  
decir, no se establece una regla     men tación para prestar tal ser-
vicio únicamente asignándole tal frecuencia únicamente. Se tra-
ta de una reglamentación donde se autoriza una infraestructu-
ra, la creación, el uso, la disponibilidad de una infraestructura 
y, dentro de esa infraestructura, se pueden proveer una serie de  
servicios, y por lo tanto, esa autorización dada por las autori-
dades de reglamentación nacional en base a principios estable-
cidos en la Directiva comunitaria tiene el carácter de general, 
independiente del tipo de servicio específico que se pueda ir  
prestando por el que obtenga la autorización a través de esas  
redes.

Este es un principio que modifica el esquema anterior, donde 
las au torizaciones en el campo audiovisual solían ser tradicio-
nalmente —aunque no es el caso en todos los Estados miem-
bros— autorizaciones individuales, donde se asignaba para la  
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prestación de un servicio concreto una frecuencia concreta. Por 
lo tanto, esta situación se verá, en el período transitorio previs-
to en la aplicación de la nueva reglamentación, modificado, en 
el sentido de que deberá irse a autorizaciones de carácter gene-
ral concedidas de acuerdo con unos principios de transparen-
cia y de proporcionalidad que se establece en la Directiva co-
munitaria.

Desaparecen, en alguna medida, al pasar siempre por autoriza-
ciones generales, el carácter absolutamente discrecional de las 
autorizaciones de carácter individual, de ahí que, después del 
período transitorio que se prevé en la Directiva, se irá hacia un 
sistema donde les criterios de autorización de estas llamadas 
autorizaciones generales que están establecidas en la Directiva, 
deberán respetarse en todo caso.

Otro campo donde la reglamentación audiovisual puede verse 
afectada por la reglamentación en el campo de las comunicacio-
nes electrónicas, es en la obligación de imponer el transporte de  
señales. Esta obligación se puede seguir manteniendo, pero 
debe ser lógicamente razonada, fundada, y ese fundamento debe 
estar basado en criterios objetivos. Y si se impone a un opera-
dor comercial la obligación de transportar señales que puedan 
tener el carácter de servicio público, lógicamente, el operador 
comercial tiene derecho a una compensación económica, que 
puede ser financiera o de otro carácter, pero tiene derecho a 
verse compensado por haber sido objeto de esa obligación de 
trasportar señales de servicio público, impuesto naturalmente 
por la autoridad nacional de reglamentación en materia de las 
comunicaciones.

Y por último, el tercer elemento en que la nueva reglamenta-
ción puede afectar a los servicios audiovisuales es el llamado 
campo del acceso condicional. Como saben, el acceso condicio-
nal está reglamentado en la Directiva de la Unión Europea del 
año 95, esa Directiva permanece, no se ve modificada en princi- 
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pio, por lo tanto, en el campo de los servicios de  televisión 
 digital, las reglas de acceso y el acceso condicional siguen exis-
tiendo. Únicamente el hecho de que esas mismas reglas se apli-
quen ahora en un campo donde se aplican criterios pre esta-
blecidos, objetivos de transparencia hace que logica mente las 
reglas que han presidido el acceso condicional se tengan tam-
bién que adaptar a esos criterios de objetividad, transparencia 
y proporcionalidad. Pero, en substancia, las reglas de acceso 
siguen existiendo tal como previstas en la Directiva del año 95 
y, por lo tanto, no se ven modificadas.

Permítanme, para terminar, referirme al punto de la financia-
ción de la radiodifusión pública que, como saben, ha constitui-
do siempre un campo de debate público. La cuestión se ha 
vuelto a plantear el año 2000 cuando la Comisión ha iniciado 
los trabajos tendentes a la adaptación de la Directiva relativa a 
la transparencia de las relaciones financieras entre los Estados 
miembros y las empresas públicas, incluidas las empresas de 
televisión.

Este estudio inicial no ha conducido todavía a una nueva regla-
mentación o a unas nuevas líneas directrices en este campo, 
pero sí es cierto que en los últimos años, desde el año 96 hasta 
ahora, prácticamente en todos los países miembros, incluido el  
caso de España, incluidas las televisiones regionales, el caso de 
Cataluña, varios radiodifusores privados han introducido de-
nuncias ante la Dirección General de la Competencia de la Co-
misión Europea y algunos de los casos han llegado hasta el 
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

Naturalmente, incluso en aquellos casos donde la Comisión 
había tomado ciertas decisiones —en particular las referidas a 
las ayudas estatales en el caso de la Radiotelevisión Portugue-
sa—, esta necesidad de debate público y las intervenciones del 
Tribunal de Justicia han conducido a una revisión en profundi-
dad y a una necesidad, para los servicios de la Competencia, de 
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analizar cuidadosamente la aplicación del concepto de ayuda 
estatal en el campo de los servicios audiovisuales.

Y, naturalmente, eso ha exigido que la Comisión se haya tenido 
que dirigir a los Estados miembros y a las autoridades audio-
visuales de cada Estado miembro pidiendo una información 
financiera exhaustiva con objeto de precisar en qué medida los 
diversos tipos de ayuda de que se benefician los canales públi-
cos de televisión son compatibles con las reglas de las ayudas 
estatales, en general, previstas en el Tratado.

En otras palabras, se trata de identificar de manera clara y pre-
cisa —y, si es posible, dentro de la legislación que presiden es-
tos servicios audiovisuales—, cuáles son los servicios que cada 
Estado miembro define como formando parte del servicio de 
interés general. Y cada Estado miembro, como saben muy bien, 
de acuerdo con el Protocolo de Ams terdam, tanto a nivel nacio-
nal como a nivel regional, de acuerdo con la distribución de com-
petencias que cada Estado miembro establezca, es libre de de- 
 finir y programar y organizar el ámbito de ese concepto de 
 servicio público, y de establecer, para ese servicio público au-
diovisual, la financiación que se considera adecuada.

Naturalmente, lo que ya no es acorde con este principio es que 
no haya claridad legislativa o que no haya claridad en términos 
de aplicación práctica, en términos financieros, contables, inclu-
so de cómo se pagan los servicios enmarcados dentro del con-
cepto de servicio público, y cómo se utilizan los  eventuales in- 
gresos provenientes del sector comercial para traspasar  
i ngresos desde un sector a otro.

Eso es lo que resultaría incompatible con los principios de las 
reglas de competencia y con respecto de las reglas relativas a las 
ayudas estatales, incluido el sector audiovisual, porque hay que 
tener en cuenta que el sector audiovisual es un sector donde se 
compaginan actores de carácter público y actores privados y,  
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por lo tanto, la acción de los actores públicos afecta a las posi-
bilidades de acción de los actores privados, y se produce el 
 conflicto de intereses, particularmente en aquellas actividades 
del sector público que se financian con ingresos tradicional-
mente considerados como ingresos comerciales, provenientes 
de la publicidad u otros similares.

Es decir, desde el punto de vista de la reglamentación comuni-
taria, lo mejor que se puede establecer en términos  legislativos 
y reglamentarios es definir claramente, por parte de cada Esta-
do miembro, por cada región, de acuerdo con el reparto de 
 competencias, qué es lo que se quiere considerar servicio públi-
co audiovisual, y qué medios públicos se proveen, se está dis-
puesto a pagar por parte del presupuesto público o por cual-
quier otro método que suponga dinero público, ese servicio 
público audiovisual, y cómo, incluso contablemente, se debe 
establecer una separación clara y neta entre los servicios de   
carácter público y los servicios competitivos de carácter..., equi- 
valentes a los del sector privado que se pueden financiar tam-
bién con ingresos de carácter comercial. Pero se debe  establecer 
una clara separación entre ambos campos e identificar, permi-
tir que se pueda identificar lo que está, por así decirlo, contri-
buyendo el presupuesto público a financiar un servicio pú-
blico audiovisual cuyo marco, cuya extensión, cuya cobertura 
 depende de la legislación de cada Estado miembro, y depende 
de los términos en que esa legislación lo defina.

La Comunidad, la Unión Europa no interviene; es un campo 
que, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, pertenece 
a cada Estado miembro el definir ese campo y el definir, por 
tanto, los medios financieros públicos que considere adecuados 
para financiar ese tipo de actividad. Lo que exigen las reglas de 
competencia es que cuando un ente público entra en el campo 
de la actividad de prestación de servicios audiovisuales de ca-
rácter comercial, y cuando usa ingresos provenientes, por ejem- 
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plo, de la publicidad para financiar esas actividades comercia-
les, lo haga en condiciones equivalentes a las que usan los agen-
tes privados que intervienen en ese campo, para que no se fal- 
see la competencia entre unos y otros.

Como saben, este concepto ha quedado aun más claramente es-
tablecido en el llamado Protocolo de Amsterdam, donde todos 
los Estados miembros han ratificado su capacidad de definir el 
servicio público de radiodifusión, la forma de llevarlo a cabo,  
la forma de atribuirlo, de organizarlo en cada Estado  miembro, 
y en la medida en que dicha financiación, naturalmente, no 
afecte a las condiciones de comercio y de competencia que son 
los principios de los articulos del Tratado; es decir, no se trata 
de financiar un servicio público audiovisual con dinero públi-
co, hasta el extremo de crear, como resultado de esa financia-
ción pública, un interés general negativo para el conjunto no 
solo de la sociedad, sino también el conjunto de los intercam-
bios que pueda haber en el interior del mercado comunitario en 
este campo de los servicios audiovisuales.

Hay un margen de definir y financiar, pero ese margen no pue-
de llevarse hasta el extremo de crear un interés general nega-
tivo para el conjunto de la Comunidad, afectando, por tanto, a 
los intercambios entre los distintos Estados miembros.

Me limito aquí a estas ideas de presentación. Recogen básica-
mente las ideas fundamentales, y luego en el debate podemos 
entrar, si ustedes lo desean, en algunos detalles respecto a es-
tas normas comunitarias.

Muchas gracias, señor presidente.

L’I. Sr. Lluís Recoder i Miralles

Muchas gracias, señor Parajón, por su interesante ponencia. Tot 
seguit, comencem el debat. Tenim aproximadament trenta mi-
nuts, els recordo que a les dotze del migdia hem estat convidats  
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pel president del Parlament a sumar-nos a la concentració si-
lenciosa davant d’aquest Palau. Té la paraula i el micro el se-
nyor Ramon Pellicer, que el moderarà.

El moderador (Sr. Ramon Pellicer i Martori)

Gràcies, il·lustre diputat. Senyores, senyors, bon dia. Ha arribat 
el seu torn; després d’escoltar, ara els toca intervenir. Jo els 
agrairia, si us plau, que en les intervencions primer es presen-
tessin —això s’està enregistrant—, i probablement també faci-
litarà la feina del senyor López Burniol, el notari, que aixecarà 
acta de tot el que s’ha parlat des d’ara al començament fins al 
final, a fi i efecte d’identificar les possibles intervencions.

Jo crec que hauríem de sumar, a les intervencions que acaben 
d’escoltar ara a la taula, les que hi ha hagut abans; s’han dit 
algunes coses, totes elles interessants i, probablement, algunes 
de polèmiques que, de ben segur, alguns de vostès han pensat 
ja les respostes, potser tenen la resposta a aquella pregunta que 
feia el president del Parlament sobre si cal esmerçar 2.000 mi-
lions de pessetes en el tema del futbol, més encara tenint en 
compte els resultats d’aquest cap de setmana i veient que el 
Barça és capaç d’empatar amb el Numància.

Però, bé, abans, si de cas —i mentre van rumiant aquestes in-
tervencions—, deixem que a la mateixa taula hi hagi alguna 
 oportunitat de comentari per part, per exemple, del senyor 
 Dibie, a algunes de les paraules pronunciades pel senyor Pa-
rajón.

El Sr. Jean Noël Dibie

Muchas gracias, voy a tratar de hablar castellano, me perdonan 
si éste no es perfecto.

Sobre todo yo quiero reaccionar a la posición final de nuestro 
amigo de la Comisión sobre la cuestión de la financiación. De 
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un lado, como pro fesor de derecho, su presentación es perfec-
ta, pero como pro fesional y como hombre de realidad, no se 
puede aceptar esta presen tación, y creo que antes de llegar a la 
 conclusión que voy a hacer, es que la actual ley, la  actual 
 legislación europea no está en conformidad con lo que se 
 necesita, con todos los servicios culturales y educa cionales.

¿Por qué? Conflit d’intérêts ¿Dónde está el conflit  d’intérêts? 
¿Con  flicto de interés? Sí, interés, sí, ¿para hacer más 
 dinero? ¿ Con flicto de interés del señor Berlusconi, de 
 Mediaset? ¿ Conflicto de interés de los privados alemanes, 
que son todos los que han hecho las complaints delante de la 
 Comisión? Aquí es el conflicto de interés, ¿de qué interés?

Una separación límpia, sí, del punto cultural, jurídico,  perfecto, 
pero estamos en Europa en una situación muy particular, en 
nuestra Europa, en la cual hacemos la guerra con Estados 
 Unidos en nombre de la diversidad cultural, que es una empre-
sa muy fuerte, en la cual todos los Estados, todos los parti-
cipantes están de acuerdo, incluidas las empresas privadas. 
Esta diversidad cultural que tenemos en Europa, esta chan-
ce, suerte de tener de un lado una televisión pública bastante 
 fuerte y televisión comercial fuerte también.

La separación sí hay; de un lado, hay lo que he llamado esta 
mañana le téléspectateur citoyen —es nuestro cliente— y, del otro  
lado, hay el teleespectador consumidor —es el cliente de los 
privados—; seguro que cada uno de nosotros somos en un 
 momento del día un consumidor y un ciudadano. ¿Cómo se 
 pueden encontrar criterios, criterios legales para distinguir 
entre su parte de ciudadano y su parte de consumidor? Es lo 
que pregunta la Dirección General de Competencia, por fin.

Es decir que, en nombre de la ortodoxia jurídica de la com-
petencia, los privados, no todos los privados, los que ganan 
mucho dinero quieren ganar más, quieren matar la televisión 
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pública, no van a matarla —5 o 6% de audiencia cada día está 
bien; un poco más puede empezar a ser peligroso. Pero, por 
otro lado, lo que ocurre en la televisión con la financiación de 
las televisiones, seguro que en Inglaterra es una financiación 
totalmente pública, pero cada ciudadano paga más de mil 
 francos. En Alemania es más del 90% de financiación pública; 
cada alemán paga más de 1.200 francos. Aquí en España usted 
no tiene canones y nosotros, en Francia, pagamos menos de 700 
francos —es decisión del Gobierno si quiere financiar total-
mente con el dinero público, o mitad y mitad, hay que tener 
unas reglas del juego—; es seguro, por ejemplo, que a nivel 
de la publicidad las comerciales francesas tienen doce minutos 
a la hora y nosotros tenemos ocho minutos. Son compensa-
ciones de la reglas del juego.

Y lo que es más peligroso es que seguros de esta posición de 
algunos miembros de la Comisión, más de funcionarios que 
de..., los Estados, con el Protocolo de Amsterdam, que será..., 
la posición de los Estados, la posición de los miembros, la posi-
ción de los gobiernos están que tenemos que encontrar una 
solución para tener esta transferencia, pero no para aplicar un 
derecho que no se puede aplicar a la situación.

Gracias a este éxito, ¿qué están haciendo ahora los comercian-
tes? Es tán tratando de matar la ayuda al cine. Ahora hay una 
nueva discusión para saber si el dinero que los Estados, 
 directamente o a través de obli gación, de inversión y todo esto, 
que están defendiendo la posición cinematográfica, es contra-
rio al Tratado.

Es decir que estamos luchando desde hace veinte años o más y, 
poco a poco, en los países donde hay una posición fuerte, ¿por 
qué hay una aportación de dinero público fuerte, llegamos a 
 tener 20, 25, 30% de cine nacional? Si lo que quiere la Comi-
sión que, por otro lado, es el más fuerte soporte de  nuestra 
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 comunidad, es matar toda la diversidad cultural, hay que 
 decirlo.

Para concluir, yo estoy de acuerdo..., perdona por mi cas-
tellano... Yo estoy de acuerdo con su presentación, pero el 
problema —y vuelvo como conclusión a mi intervención—,  
el problema es que el actual derecho de la Competencia no está 
bien adecuado a los servicios culturales y tratar de integrar los 
servicios culturales dentro del servicio económico de interés 
general es muy difícil.

Gracias, y perdonen mi castellano.

El moderador

Gràcies, senyor Dibie. Seria desitjable que les intervencions 
fossin una miqueta més concises, més que res pel temps que 
resta fins a les dotze.

Per al·lusions, el senyor Parajón té la paraula.

El Sr. Vicente Parajón Collada

Sí, gracias. Yo me he curado un poco en salud, desde el princi-
pio, diciendo que la reglamentación comunitaria o, diría más, 
las inicia tivas comunitarias en este campo tienen un carácter 
parcial, parcial hasta el punto de que el núcleo central de toda 
acción en este campo sigue residiendo en los Estados miembros 
y en las regiones o enti dades menores de acuerdo con el reparto 
que cada Estado miembro se establezca.

Ahora bien, ¿eso qué significa? Significa reconocer desde el 
principio que esta reglamentación comunitaria que se apli-
ca dentro de una filosofía de mercado interior y de reglas de 
 competencia es parcial, no puede plantearse el objetivo político 
que aquí se está presentando que es un objetivo social de largo 
alcance respecto a la diversidad cultural u otros objetivos de 
carácter politicosocial.
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Lo que sucede, y es un poco el trasfondo del Protocolo de 
Ams terdam, es que los Estados miembros se cuidan mucho, 
hasta tal punto que lo llevaron a un Tratado fundamental de 
la Unión Europea, este reparto de competencias. Por lo  tanto, 
la Comisión tiene, por así decirlo, como encargada de la 
 ejecución o de la propuesta de iniciativas comunitarias para 
tratar un  problema general, limitadas sus capacidades de ini-
ciativa,  puesto que son los Estados miembros los que definen, 
 establecen y organizan en cada Estado miembro el servicio 
 audiovisual.

¿Cuáles son las potestades de las instituciones comunitarias en 
este campo? Son simplemente hacer que las reglas generales, 
como son las de la competencia o las del mercado interior, se 
apliquen también progresivamente en el campo de los  servicios 
audiovisuales, como en su día se empezaron a aplicar en el 
campo de las telecomunicaciones, o hoy en día se está empe-
zando a aplicar en el campo de la energía o en el campo del 
transporte.

Lo que sí es cierto, y el debate político lo pone de manifiesto, es 
que las reglamentaciones nacionales tienen que evolucionar y, 
even tualmente, los Estados miembros ponerse de acuerdo para 
elevar a reglamentación comunitaria ciertos aspectos comunes 
de esas regla mentaciones elaboradas a nivel nacional. Puede 
haber ciertos elemen tos, llámense culturales o lingüísticos, que 
en vez de regla mentarlos en base al poder nacional que cada 
Estado miembro tiene, o regional, se reglamentarían mejor y de 
manera más eficaz y con efecto más rápido y mayor, a nivel 
internacional, si se reglamentasen, eventual mente, a nivel co-
munitario.

Pero estamos en un Parlamento y no podemos quitar a un Par-
lamento, sea regional, nacional o europeo, la capacidad de crear 
esas normas y definirse sobre esas normas. Nadie  impide a un 
Parlamento, a un gobierno, en consonancia con ese Parlamen-
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to, de ampliar el concepto, de manera coordinada en varios 
 Estados miembros, en los principales Estados miembros eu-
ropeos, para cubrir los aspectos culturales, su diversidad lin-
güística o los que se quieran, incluso el fútbol como se ha 
mencio nado esta..., si el fenómeno del fútbol fuese un fenó-
meno euro peo con importancia social equivalente en todos los 
Es tados miembros.

Pero seria a través del establecimiento de reglas legislativas y 
guber namentales claras en ese campo. Lo que no puede hacer 
la Comisión es enfrentarse sin armas al problema; las únicas 
armas que tiene la Comisión son las que el Tratado le da, y esas 
son las reglas de que dispone.

Es cierto que en el Parlamento Europeo un núcleo importante 
de parlamentarios han hecho presión en los últimos años, y la 
siguen haciendo, con objeto de ampliar este abanico de formas 
de actuar de la Comisión promoviendo, por ejemplo, la diver-
sidad lingüística, y promoviendo programas, servicios audio-
visuales a nivel de Europa, basados no en el concepto del mejor 
servicio, sino el servicio que mejor satisface a un usuario iden-
tificado en un nicho determinado por su carácter lin güístico. Y 
eso no solo es cierto en el campo audiovisual, lo es también en 
las actividades de fomento de contenidos en general, no solo 
los destinados a los servicios audiovisuales, sino los contenidos 
en general en el campo de la sociedad de la infor mación, donde 
existen, efectivamente, programas y iniciativas comunitarias 
basados en ese concepto de favorecer la diversidad  lingüística 
europea, como un elemento cons titutivo de nuestra iden-   
tidad.

Pero aún cuando estos programas se presentan en el Parlamen-
to y se exige la financiación, las dificultades no son menores. 
Por lo tanto, hay que reconocer que el poder de capacidad 
 político que reside, en gran medida, en este campo en los 
 Estados miembros no se ha llevado hasta el extremo de  hacer 



81

que esa responsabilidad política se traduzca en decisiones 
gubernamentales de extender el concepto de servicio público y  
cubrirlo con una cobertura de dinero público adecuada.

Gracias.

El moderador

Gràcies, senyor Parajón. Insisteixo que la capacitat de síntesi 
hauria de ser una de les virtuts d’aquesta fase del debat. Senyor 
Miquel Puig.

El Sr. Miquel Puig i Raposo (director general de la Corporació 
Cata lana de Ràdio i Televisió)

Sóc Miquel Puig, director general de la Corporació Catalana de 
Ràdio i Televisió. Jo voldria formular una pregunta al senyor 
Vicente Parajón. No insistiré en la línia del senyor Dibie, enca-
ra que estic absolutament d’acord amb el que ha dit i, per tant, 
li agraeixo que ho hagi fet.

¿Hablo en castellano para que me entienda mejor, senyor 
 Parajón? Tengo un informe... La Unión Europea me acaba de 
pedir aclaraciones sobre un informe que ha hecho la Unión 
Europea sobre cumplimiento de la Directiva de «televisión sin 
fronteras», es decir, sobre la normativa de publicidad por las 
diferentes televisiones españolas en un período determinado 
de hace ya casi dos años. Nos pide aclaraciones porque no-
sotros, considera la Unión Europea, la Comisión, que hemos...,  
que podríamos haber violado esta normativa en alguna 
 ocasión. Usted sabe que la normativa es muy complicada y 
que, por cierto, a veces de verdad o a veces sólo aparentemente, 
habremos violado esta normativa.

Sin embargo, en ese mismo informe se dice que una televisión pri-
vada española ha violado estas normas de una manera tan repe-
tida y tan insistente que es realmente escandaloso. En algu nos 
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artículos se dice: «esta televisión ha violado este artículo deter-
minado hasta quince veces cada día del período considerado».

Esta misma televisión es la que ha llevado a las televisiones 
públicas españolas a la Comisión Europea y a los tribunales 
europeos preten diendo que su financiación, su doble finan-
ciación, es una financiación que viola las normas de la compe-
tencia y que las coloca en una situación de competencia desleal.

Por lo tanto, aquí tenemos dos conflictos: un conflicto con un 
interés privado, las televisiones privadas y sus accionistas, y  
otro conflicto que es un conflicto de interés público, el derecho 
de los espectadores a recibir una publicidad que no sea ni 
engañosa ni abusiva.

Mi pregunta es: ¿por qué los representantes de la Unión Euro-
pea, enfrentados a este doble conflicto el conflicto con los 
 intereses priva dos y con los intereses públicos, siempre se 
 refieren al primer con flicto y no al segundo? ¿Por qué ese 
mayor interés por parte de la Unión Europea por resolver el 
primer tema y no por enfrentarse al segundo?, ¿por qué esa 
mayor diligencia?, ¿por qué siempre estamos hablando de ese 
conflicto y no del otro?, ¿por qué la Unión Europea no es tan 
diligente como el primero en resolver esa publicidad  engañosa 
y abusiva que afecta a nuestros espectadores? Y le insisto, 
 estamos hablando de un informe de hace dos años, estamos 
dando vueltas a unas violaciones que se produjeron hace dos  
años y que se siguen produciendo hoy día.

El moderador

Señor Parajón.

El Sr. Vicente Parajón Collada

Sin elaborar en gran detalle la respuesta, porque no soy el 
respon sable de la aplicación de la Directiva «televisión sin fron-
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te ras», pero les diré simplemente que estamos en una Comu-
nidad que se ha creado el año 52, cuyo Tratado en tér minos de  
las reglas de competencia que estamos aplicando datan del año  
57, del Tratado de Roma, donde si usted revisa el Tratado de 
Roma no hay nada de protección del consumidor, no hay ni un  
solo artículo de protección del consumidor, han si do los  
tratados posteriores hasta Amsterdam quienes han introducido  
principios directores de políticas comunitarias en materia de 
protec ción del consumidor, pero las reglas de com petencia 
estaban en el año 57 y se vienen aplicando durante más de 
cuarenta años.

Usted sabe muy bien que, cuando un gobierno establece una 
legis lación, tarda un cierto tiempo en rodar esa... y hacer que la  
aplicación de esta legislación responda a todos los casos que 
deman da la sociedad. Y estamos en los desequilibrios básicos 
de la construcción europea, donde se han primado las reglas de 
mercado, entre ellas las de la competencia y progresivamente 
se ha hecho una aplicación extensiva de esas reglas de com-
petencia en nuevos sectores, entre ellos en el del audiovisual, y  
donde no ha habido, hasta hace muy poco, reglas sobre pro-
tección de los usuarios, y donde la aplicación, im plemen tación 
de esas reglas, de esos principios generales está todavía en sus 
inicios. Es el desarrollo de nuestra sociedad, no estamos en un 
mundo ideal, estamos en un mundo real donde las políticas de 
pro tección de los consumidores son relativamente recientes, y 
el ámbito de acción de la Unión Europea a nivel de pro tec ción 
de los usuarios o consumidores es minoritario en relación con 
iniciativas que los Estados miembros siguen manteniendo en 
su poder.

Por lo tanto, digamos, una explicación si quiere externa al  
fenómeno, pero es cierto que en el caso de los medios audio-
visuales en general se dan todos los casos, se da el caso del que 
es el gran contrafactor de las reglas y que acusa al vecino para 
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que se pueda mejor defender. Pero, bueno, esa forma de actu- 
ar no es la más digna ni la más ejemplar y, por lo tanto, no creo 
que se pueda tomar como un principio director. Pero sí que es 
cierto que, en términos de reglas de competencia, la Comisión, 
cuando recibe una denuncia de un operador privado, tiene la 
obligación de los tratados —y además obligación reglada por 
el Tribunal de Justicia— de que debe investigar todos los casos. 
No es así en los casos de faltas contra los consumidores, contra 
los derechos de los consumidores o de los usuarios, y estamos 
en un grado deficiente del desarrollo reglamentario europeo, 
pero yo diría que, a nivel de los Estados miembros, la situación 
no es extra ordinariamente diferente, cuando la protección de 
los consumidores se examina a nivel nacional, pero son defec-
tos de nuestra relación social que sin duda tiene campos para 
mejorar.

Gracias.

El moderador

Gracias, senyor Vicente Parajón. Comença el torn de les paraules.  
Per aquí hi havia una petició. Si us plau, recordin la brevetat.

El Sr. Joan Botella i Corral (conseller del Consell de l’Audiovi- 
sual de Catalunya)

Sóc Botella, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya i voldria  
tornar l’atenció cap al senyor Moragas i el senyor Dibie, perquè 
els dos, en termes diferents, plantejaven la qüestió del sentit de 
l’existència del servei públic audiovisual amb una gran termi-
nologia, d’assegurar la cohesió social, assegurar la proximitat, 
ser els capdavanters de la transformació digital de la societat, 
donar suport a la indústria, assegurar la defensa de la cultura 
nacional. I la pregunta que els volia fer és si no creuen que es-
tem, en això, posant uns requeriments enormement importants 
sobre les espatlles de les televisions públiques, la qual cosa tin-
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dria dues conseqüències: en primer lloc, fer-nos molt més exi-
gents i crítics amb el sector públic que no amb el sector privat, 
i en segon lloc, eximir el sector privat d’algunes obligacions, 
donat que posem la càrrega del pes dels valors exclusivament 
en l’àmbit de les televisions públiques.
Gràcies.

El moderador
No sé si el senyor Moragas o el senyor Dibie volen contestar 
aquesta intervenció del senyor Botella?

El Sr. Miquel de Moragas i Spa
Jo voldria contestar breument. Efectivament, hi ha molta res-
ponsabilitat a les polítiques de comunicació europeees sobre els 
serveis públics de ràdio i televisió, perquè actualment constitu-
eixen importants holdings dins dels seus sistemes mediàtics. El 
que passa és que aquesta responsabilitat no és exclusivament 
dels serveis públics de televisió sinó, de forma cooperativa, 
amb les altres institucions socials i culturals en un procés que 
jo he definit abans com de «convergència entre polítiques». El 
lideratge, l’atribueixo al servei públic de radio televisió, però, 
la responsabilitat, la considero compartida, i poso només un 
exemple: les universitats. Les universitats són institucions de 
producció de continguts i l’objectiu de futur de la política de 
comunicació a Catalunya no és com fa deu anys o quinze, que 
dèiem «audiovisualitzar» la cultura catalana; el problema és un 
altre ara: és «digitalitzar», crear la memòria digital per a l’ús de 
comunicació. I en aquesta tasca la televisió pública hi té, possi- 
blement, una funció de lideratge, però no absolutament l’úni- 
ca funció.
Amb això voldria dir brevíssimament..., fixa’t que remuntem 
una visió reduccionista de la televisió pública, la més reducci- 
onista, que seria aquella que només fa aquell tipus de progra-
mes i aquells tipus de continguts que les iniciatives privades no 
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volen fer. Des d’aquesta posició tan reduccionista a una posi- 
ció més global, naturalment em sembla que la visió de futur és 
la que va a una dimensió més global, que, a més, sempre serà 
mixta i, per tant, jo crec que ho ha dit abans el nostre col·lega, 
l’experiència d’allí on hi ha sistema de televisió pública, sem- 
pre hem dit que la televisió privada redueix, disminueix els 
continguts de la televisió pública, i ell ha dit: «en alguns contex- 
tos passa al revés, la presència de la televisió pública estimula, 
millora la qualitat de la producció i de la programació de les 
televisions privades.» M’ha semblat que aquesta dialèctica és 
una dialèctica prou interessant que pot definir l’ecologia de 
comunicació del futur.

El moderador

Senyor Dibie, vol afegir alguna cosa vostè?

El Sr. Jean Noël Dibie

Gracias. Voy a contestar a la primera participación muy  
rápidamente. Sí, seguro que las televisiones públicas tienen que  
ser la locomotive. Porque ¿qué pasa?, ¿qué pasa ahora en varios 
paises europeos? En Francia ¿quién contesta que France Télé-
vision tiene que hacer desde ahora numérique..., digital terres-
trial? Las empresas que operan DPS y Canal Satellite. ¿Por qué? 
¿Qué quieren hacer? ¿Qué quieren tener? Quieren tener una 
posición de cliente —ahora están del orden de dos millones de  
consumidores en Francia—, quieren llegar a cuatro o cinco  
millones. En este momento tienen una posición fuerte en el 
mercado y será mucho más difícil de entrar con nuevas ofertas.  
Eso se puede contestar en Alemania donde no es pública o pri- 
vada, pero la oferta es tan larga que es muy difícil de entrar con 
nuevas ofertas digitales. Se puede notar en Inglaterra donde 
Sky tiene más..., cerca del treinta por ciento de la población 
ahora. Es difícil para BBC y los otros de entrar con numérique  
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terrestrial. Es decir que yo pienso, nosotros pensamos que  
estamos en una situación en que el mercado está bastante  
abierto por el momento y es muy importante que las tele-
visiones públicas hagan la demarche de ir en este mercado pri-
mero, si se van después, quedarse siempre después.

Sobre la cuestión de calidad, de no calidad, podemos discutir 
horas y ho ras, pero yo estoy seguro de que en los paises —po-
nemos un ejem plo, Grecia— donde la televisión pública no 
existe o es tan pequeña, la producción nacional desaparece.

Gracias.

El moderador

Hi havia una intervenció pendent, dues? Queden deu minuts.

El Sr. Jordi Menéndez i Pablo

Sóc Jordi Menéndez, del Consell d’Administració de la Corpo-
ració Catalana de Ràdio i Televisió. Amb molta brevetat voldria 
explicar o opinar que la defensa del sector públic de televisió 
hauria d’incorporar, al meu entendre, un nou element que és 
l’element de l’associació i de la col ·laboració dels operadors 
públics, per crear a Espanya, i també a Europa, un sector públic 
audiovisual que fos un sector públic articulat i potent. Jo crec 
que, a Espanya —que el sector públic audiovisual està molt  
desagregat, està molt dividit—, tenim un problema que haurí- 
em de corregir a mig termini, que hauríem d’avançar més i més  
de pressa en la desgovernamentalització de les televisions pú-
bliques, perquè, en la mesura que estan encara molt depen-
dents dels governs i tenen més caràcter governamental que 
públic, això dificulta, al meu entendre, aquesta major entesa 
per crear un sector públic audiovisual a Espanya.

Crec que hem de fer, hem de començar a fer aquesta crida en el 
sentit de dir que hem d’avançar en la creació d’un sector públic  
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audiovisual a Espanya, cooperatiu, que sigui capaç de fer po- 
lítiques de compra, de producció, de distribució, comunes, i no 
mantenir la fragmentació del sector públic espanyol.

El moderador

Algú de la taula vol contestar aquesta intervenció?

El Sr. Miquel de Moragas i Spa

Brevíssimament, estic d’acord completament en això, en tres di- 
reccions —em sembla que ho he dit—: europea —no hi han 
experiències prou madures de cooperació entre les televisions 
públiques a Europa—, en els diversos àmbits, dins de l’Estat, 
entre les autonòmiques i les televisions locals, i, per descomp-
tat, que el servei públic en una era que tothom es conforma en 
holding, no hi ha cap justificació que no hi hagi un gran esforç 
dels serveis públics d’àmbit internacional, espanyol ni català.

El moderador

Gràcies, senyor de Moragas. El seu torn.

El Sr. Joan Manuel Tresserras i Gaju (conseller del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya)

Tresserras, del Consell de l’Audiovisual. Només, molt breu-
ment, per dir que potser hem estat molt de temps plantejant- 
nos que hi havia el risc que hi hagués un monopoli per part de  
l’Estat en el camp de la ràdio i la televisió, i després hem vist 
que el mercat és capaç d’actuar encara amb un caràcter més 
uniformitzador i que potser, per comptes de garantir la compe- 
tència, el que s’acaba garantint és la redundància en les diver-
ses programacions, perquè, al capdavall, el que és de servei 
públic o no moltes vegades no és un programa concret, sinó les  
estratègies de programació. De manera que, en relació amb 
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aquest tema que hi havia en debat ara, jo voldria plantejar, com 
a mínim, aquest tipus de reflexió. De vegades és més uniformit-
zador el mercat que no pas el que ho ha estat l’Estat.

L’altra cosa que volia plantejar —i sobretot al senyor Miquel de  
Moragas—, encara que probablement no hi haurà temps, és si  
potser no fóra hora ja, a Catalunya, que ens plantegéssim la 
veritable articulació d’un sol sistema, d’una sola xarxa pública  
de comunicació. Vostè abans parlava de les agregacions de di- 
versos nivells de l’Administració. Potser fóra hora d’abordar, 
ara que hi ha una autoritat independent com el CAC, la creació  
d’una veritable xarxa unificada que permetés vetllar els con-
tractes programa d’una forma complementària, buscant siner-
gies que articulessin el nivell estatal, el nivell autonòmic, el ni- 
vell comarcal, el nivell local.

El moderador

Gràcies, senyor Tresserras.

El Sr. Miquel de Moragas i Spa

Vejam, jo estic d’acord que la xarxa sí... Això d’unificada, enten- 
dran que s’hauria de matisar i d’estudiar, però, per descomptat, 
una estructura de xarxa que mantingui nivells d’autonomia i 
nivells de gestió, però que la situació de no-cooperació i de no- 
articulació és, segur, a superar. Ara, unificada, és un tema que 
s’hauria de discutir, em sembla, amb detall, no?

El moderador

Volia intervenir?

El Sr. Miquel Puig i Raposo

Molt breument per complementar la resposta que s’ha donat a 
la pregunta del senyor Menéndez per part del senyor Moragas. 
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Jo li diria que hi ha una experiència molt important a l’Estat 
espanyol, que és la FORTA, en la qual diverses televisions es-
panyoles es coordinen per comprar productes i per compartir 
o per intercanviar-se informació. Crec que això és molt impor-
tant, és una experiència molt important i, evidentment, molt 
important per a la nostra viabilitat.

El moderador

Alguna altra intervenció? Josep Manel Domínguez...

El Sr. Josep Manuel Domínguez

Sí, bon dia, sóc Josep Manel Domínguez, president d’Idea- 
alliance. A veure, voldria fer, si més no, una reflexió i una pre-
gunta per saber on estem tots plegats. El títol és «El valor del 
servei públic audiovisual», no? On està l’equilibri d’una tran- 
sició digital europea? Què vol dir això? Pregunto. Qui està  
liderant a Europa, qui està liderant a Espanya, qui està liderant 
a Catalunya una transició digital audiovisual de veritat? Qui 
està asseient en una taula, per tot això que deia abans el senyor 
Dibie, també el senyor Parajón, qui està asseient en una taula 
tot el procés real, com han fet els nord-americans, del broad-
casting, a tot el procés digital que implica la TDT, tot el pro-
cés per satèl·lit, tots els processos online, tots els processos del  
metascenari, mobility, PDH, etcètera. Qui està convertint aquest 
metascenari dins d’asseure-ho en una taula al mercat, la seva 
demanda i la seva oferta, tota l’electrònica de consum, els ope-
radors, públics i privats, els productors de continguts, la Unió 
Europea, els diferents governs? Qui està fent a Europa aquest 
tema? Com podem avançar amb aquest discurs? Fa una estona 
que estic escoltant «societat de la informació», «autopistes de la 
comunicació». Aquest és un concepte vell, aquest és un concep-
te caduc. En canvi, la realitat és primària. Per tant, on estem? De  
què estem parlant realment? Jo, que tracto amb empreses mul-
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tinacionals permanentment, estan invertint d’una forma brutal 
en el b-to-b, en fusions o en el b-to-c amb el consumidor. Què 
estan fent les institucions públiques, perquè les grans empreses 
privades no tinguin un pes molt important en aquest equilibri 
que hem d’anar a la recerca per no cre ar bosses —i això seria un  
altre tema—, bosses de persones que no tin  dran mai accés a tot 
això de què estem parlant.

Quin servei hem de donar, des de les televisions públiques o els  
serveis públics? Com hem de corregir, perdonin, aquest factor 
potser insolidari dels mercats, si hem de fer aquesta anàlisi en 
el cas que els mercats siguin insolidaris? Per tant, tot això que 
estem dient, estupend, però per què no fem una reflexió real de  
convergència, de transició realment digital?

El moderador

Algú vol contestar aquesta que serà l’última intervenció? Molt 
breument, perquè pràcticament són les dotze i hem de sortir.

El Sr. Vicente Parajón Collada

No, dos palabras nada más para decir que, efectivamente, el 
futuro depende en gran medida de lo que se decida a nivel 
político, institucional, pero en gran medida lo que hagan nues-
tros hombres de empresa, produciendo productos de calidad; 
el consumidor europeo estará en el futuro tan orien tado por la 
calidad como lo está el de cualquier otra parte del mundo, y si  
se producen productos de calidad audio visuales, televisión, 
cine..., el futuro europeo del sector audiovisual está asegurado, 
pero mientras ese momento no llegue estamos todavía deba-
tiendo quién, cómo y en qué terminos se deciden.

Gracias.

El moderador

Senyor Recoder...
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El Sr. Jean Noël Dibie

Je voudrais, en français, juste remercier monsieur de son  
intervention et dire à sa question qui est le leader. Et bien, si le 
leader ce n’est pas nous, cela sera Murdoch ou les américains. 
Voilà la question. Et le leader cela devrait être nous, chacun 
d’entre nous.

Merci.

[Traducció]

Voldria, i aquesta vegada en francès, agrair en aquest senyor la seva 
intervenció i contestar la seva demanda, de qui és el líder. Doncs bé, 
si el líder no som nosaltres, serà Murdoch o els americans. Aquesta és 
la qüestió. I el líder hauríem de ser nosaltres, cadascun de nosaltres.

Gràcies.

L’I. Sr. Lluís Recoder i Miralles

Suspenem aquí la sessió temporalment. Els recordo la invitació 
del president del Parlament a sumar-nos ara tots a les dotze del 
migdia a la concentració silenciosa i també que, d’aquí a tren- 
ta minuts puntualment, començarem la següent taula rodona.

Moltes gràcies als ponents i a totes les persones que han parti-
cipat en el debat per la seva intervenció.

Moltes gràcies.
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L’I. Sr. Ricard Fernández Deu (diputat al Parlament de Catalunya)

Il·lustres diputades, il·lustres diputats, senyores i senyors, ens 
disposem a iniciar la següent taula rodona sota el títol «L’im-
pacte social i cultural dels mitjans en el nou context». És un 
obvietat el fet de dir-ho, però sembla lògic entendre que aques-
ta nova era, que és presidida per la digitalització, ha de tenir 
—i segur que en trobarà— impacte significatiu des de tots els 
punts de vista en l’escenari social i cultural.

En aquesta taula rodona, hi intervindran el senyor Salvador 
Cardús, el senyor José Antonio Marina, el senyor Valentí Puig 
i el senyor Josep Ramoneda.

El senyor Cardús, que és nascut l’any 1954 a Terrassa, és llicen-
ciat i doctor en ciències econòmiques per la Universitat Autò-
noma de Barcelona. Com a investigador, ha treballat en el camp 
de la sociologia de la religió, els mitjans de comunicació i els 
fenòmens nacionals, ha publicat nombrosos articles en revistes 
nacionals i internacionals de sociologia; com a periodista, va 
crear la revista Crònica d’Ensenyament, va ser sots-director del 
diari Avui, i està en possessió dels premis Avui de periodisme, 
el premi Nacional de periodisme i el Serra i Moret, de civisme.

El senyor José Antonio Marina és catedràtic de batxillerat, pre-
mi Nacional d’assaig, premi Anagrama, premi Giner de los 
Ríos d’innovació educativa; ha publicat nombroses obres, fona-
mentalment d’assaig. La seva darrera és La lluita per la dignitat, 
un tractat sobre la felicitat política, molt interessant des de tots 
els punts de vista i molt en la línia del que tindrem oportuni- 
tat de comentar en aquesta ocasió.
El senyor Valentí Puig és nascut a Palma de Mallorca l’any 
1949, llicenciat en Filologia Anglesa per la Universitat de Bar-
celona, va començar exercint de periodista com a articulista del  
Diario de Ma llorca, després va col·laborar de forma successiva als  
diaris El País, La Vanguardia i Diario 16. L’any 89 va començar 
una llarga col·laboració amb el diari ABC, primer com a edito-
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rialista i columnista, després com a corresponsal a Londres. Ha 
estat enviat especial a Iugoslàvia i als Estats Units. Instal·lat a 
Barcelona, ha prosseguit en les pàgines de l’ABC i ha col·laborat 
en la revista El Temps i el diari Avui. L’any 95 va tornar aquí, va 
escriure per al diari El País com a articulista i crític de llibres, i 
des de l’any 1999 és membre del Comitè Assessor Editorial i di-
rector general d’ABC a Catalunya. Té publicades tres novel·les, 
dos llibres de relats, assajos literaris. El seu llibre més recent és 
el Diccionari Pla de Literatura, i ha rebut els premis Ramon Llull, 
Josep Pla i el Premi de la Crítica.

El senyor Josep Ramoneda és filòsof i periodista, llicenciat en 
Filosofia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Professor  
de Filosofia Contemporània, a la Universitat de Barcelona, tam-
bé. Director de l’Institut d’Humanitats, director-fundador de la  
col·lecció «Textos Filosòfics» d’Edicions 62 i fundador de la re-
vista cultural Saber. Col·la borador del diari La Vanguardia i, en 
l’actualitat, dirigeix el Centre de Cultura Contemporània de 
Barcelona, i és col·laborador del diari El País i de la Cadena Ser.  
També ha publicat nombrosos llibres, el darrer dels quals és 
Después de la pasión política.

Bé, senyores i senyors, com no hi ha interès especial que cap 
dels intervinents, doncs, iniciï la seva intervenció per cap altra 
raó que no sigui la de la seva presència, utilitzarem l’ordre al- 
fabètic. Així, doncs, té la paraula el senyor Salvador Cardús.

El Sr. Salvador Cardús i Ros (sociòleg)

Bon dia. La meva intervenció, segurament, es podrà..., és opor-
tú que sigui la primera en el sentit que tindrà un caràcter més 
de preàmbul i, probablement, no entrarà tant en les qüestions  
més de detall vinculades al que és la segona part del títol 
d’aquesta taula —això del «nou context»—, perquè, entre altres  
coses, tinc la impressió que encara ens serveix..., la perspectiva 
que fa referència tant a l’antic com al nou context són pertinents. 
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Volia començar, de totes maneres —abans de fer tres comenta-
ris sobre aquest impacte social i cultural dels mitjans en el nou 
context—, amb tres consideracions a tall de preàmbul, en les 
quals no em podré estendre i només les exposaré, però que, si 
convingués, després podria justificar amb més extensió.

En primer lloc, voldria discutir o voldria recordar el context de  
media fòbia en què se sol discutir el que és l’impacte social i 
cultural dels mitjans de comunicació, una mediafòbia política-
ment correcta, que consisteix a parlar malament de la influèn-
cia i dels impactes d’aquests mitjans, especialment en fòrums 
educatius o també en fòrums polítics com aquest, però que és 
una mediafòbia que s’expressa en contradicció amb el que en 
podríem dir la mediadependència real, és a dir, el que és l’ex-
periència habitual dels ciutadans, estretament vinculats amb 
aquests mitjans. Partir de posicions prèvies de mediafòbia im-
pedeix les anàlisis objectives de la qüestió de què hem de par-
lar. Per tant, la meva exposició es formularia al marge o es vol-
dria formular al marge d’aquest primer prejudici mediafòbic.

La segona consideració és a propòsit de la necessitat que, en 
aquests debats sobre els impactes o les influències socials i cul-
turals dels mitjans, es facin des d’una perspectiva molt més 
àmplia que no és la de la influència directa dels mitjans sobre  
la societat; vull dir, que no consideri només aquesta acció direc-
ta, sinó que prengui distància i també observi els mitjans dins 
un context més general. Per exemple, penso en tot el que són, 
el que en podríem dir, els impactes o les influències indirectes 
no vinculades estretament als continguts, sinó, jo què sé, les  
influències, per exemple, en els horaris quotidians dels indivi-
dus, els problemes que produeixen els mitjans en la fragmen-
tació de l’experiència dins del mateix marc familiar, en què ca- 
dascú veu coses diferents i, per tant, que ni tan sols unifica o ni  
tan sols afavoreix la comunicació dins de la mateixa unitat fa-
miliar, sinó que exactament pot passar el contrari, és a dir, que 
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cada membre de la unitat familiar vegi programacions i coses 
completament diferents i, per tant, que introdueixi aquests ele-
ments de ruptura.
En segon lloc, aquesta perspectiva més àmplia, que aquí no en  
podrem parlar ni desenvolupar, hauria també de veure no no-
més quins són aquests impactes, diguem, positius, què és el que  
fan, sinó que és el que els mitjans impedeixen fer, és a dir, qui- 
na mena d’experiències ens..., de quines experiències ens resten la  
possibilitat de viure a causa d’aquesta omnipresència dels mitjans.

Si en el primer cas de les influències indirectes hauríem d’apel·lar  
a la responsabilitat moral, en el segon cas hauríem de pensar  
fins a quin punt els mitjans de comunicació, especialment els 
públics, no haurien d’introduir, per dir-ho així, de manera pa-
radoxal elements d’auto limitació, però, de totes maneres, d’ai-
xò en podem parlar després.

I encara em sembla interessant, en aquesta necessitat d’adoptar 
perspectives àmplies, de destacar el paper que els mitjans de 
comunicació tenen a l’hora de dissimular o emmascarar altres  
tipus de realitats; és a dir, que és molt difícil parlar dels impac-
tes socials i culturals sense saber exactament si la seva presèn- 
cia no es deu a l’absència, a l’emmascarament d’altres necessi-
tats. En moltes ocasions he dit que tinc la impressió que l’èxit de  
la televisió no és tant, precisament, pel que ens ofereix si nó per què  
dissimula els nostres perills de soledat i d’avorriment o de repres- 
sió sentimental que es veuen satisfets a través d’a quests mitjans.  
Per tant, no pel que aporten sinó pel que dissimulen.

Finalment, dins encara d’aquests preàmbuls, voldria fer un 
darrer comentari. Tinc la impressió, també, que el debat, els 
debats sobre impacte social i cultural dels mitjans sovint cauen 
en la simplificació, en el reduccionisme de suposar que aquests 
impactes són de caràcter universal, és a dir, que es poden estu-
diar de manera genèrica. Sovint es parla de la influència dels 
mitjans com aquell qui parla de la influència dels astres, com si  
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fos una mena d’influència general que afectaria tots els que 
estarien sota la seva zona d’influència.

Tinc la impressió que fan falta encara més estudis que analitzin 
el que en podríem dir la fenomenologia de l’«entelevisament», 
és a dir, quines són les condicions d’aquesta observació de la 
televisió, que no estiguem parant tant l’atenció en el que surt 
per la pantalla, sinó que ens poséssim de la banda de la pantalla  
mirant què fa l’espectador, analitzar més aquest «entele visa-
ment», i estudiar amb més profunditat el que són les condi-
cions socials i personals de recepció dels mitjans, dels discursos 
d’aquests mitjans de comunicació.

Ni que sigui com a anècdota o com a broma gairebé, però al-
guns estudis indiquen que en famílies de més de cinc membres, 
o de cinc membres i més, la visió diària de televisió es redueix 
fins a 90 minuts per persona; per tant, podríem dir que, per 
exemple, la dimensió de la família és absolutament decisiva a 
l’hora de saber quanta televisió es veu i, que, probablement, 
algunes polítiques de planificació comunicativa podrien passar 
també per polítiques de planificació familiar, de fomentació de 
l’increment del nombre de membres de la família.

Però, dits aquests preàmbuls, dit que em sembla que caldria 
considerar totes aquestes qüestions, voldria fer, simplement 
apun tar, tres tipus d’impactes que em semblen especialment sig - 
nificatius, en tres terrenys que enumeraré tot seguit.

D’una banda, en podríem dir, impactes de tipus epistemològic 
—perdonin la pedanteria de la paraula—, però vull dir impac-
tes de la televisió i dels mitjans de comunicació sobre les matei- 
xes formes de coneixement i de relació dels ciutadans amb el 
seu entorn. Em refereixo a una cosa prou sabuda i discutida 
com són les conseqüències, en la descontextualització espacial 
i temporal, en la percepció de la realitat que provoquen aquests 
mitjans, en la mesura que l’anècdota es converteix en notícia, en  
la mesura que les percepcions cronològiques de la realitat que-
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den fragmentades, som capaços de veure en un sol telenotícies  
fenòmens que, de fet, responen a cronologies diverses, a crono-
logies de desenvolupament sociocultural completament divers 
—podem veure com un coet l’envien a la Lluna i, al costat, uns 
nens que fan treball infantil a l’Índia, i al costat, doncs, jo què 
sé, unes formes de lluita tribal— i, per tant, estem veient simul- 
tàniament elements que no coincideixen cronològicament, que 
no estan vinculats a una mateixa cronologia, però també fenò-
mens de ruptura en l’espai, en la mateixa distància, de mane- 
ra que la cronologia i la distància, l’ordre cronològic i l’ordre 
espacial clàssic, a què estàvem acostumats, és sub s tituït per una  
experiència, per una vinculació amb l’entorn, que ja no és no-
més amb l’entorn televisiu, sinó que és la nostra mirada quan 
observa l’entorn en general, per una experiència podríem dir-
ne de simultaneïtat i de ubiqüitat que afavoreix mirades ana-
cròniques sobre la realitat, mirades que se situen en moments 
temporals completament diferents.

Probablement, no hi entenc, no sóc qui ho hauria de dir, però, 
possiblement, la televisió pública hauria de tenir alguna res-
ponsabilitat en una missió, podríem dir, de recontextualització, 
de tornar a situar les coses al seu lloc, o de situar-les en el seu 
lloc a base de donar una importància especial al que és la me-
mòria, al que és el territori, al que és el paper del ciutadà en el 
sentit fort, polític, de la paraula.

El segon tipus d’impactes, no en les formes de coneixement, 
sinó pròpia ment podríem dir-ne culturals, en un sentit molt  
ampli, serien de   ter     mi   nats per les intermediacions tecnològiques i  
d’estratègia empre sarial a la qual se sotmeten els mitjans i que, per  
una banda, in     vi       sibilitzen i anonimitzen els actors que prenen de- 
cisions, i generalment les solem pensar, les solem analitzar sense  
tenir present aquesta responsabilitat particular dels individus 
que representen interessos diversos, i per dir-ho així es presen-
ten aquestes intermediacions com a veritables fatalitats.
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Alguna vegada, també, jo ho havia comentat, expressions de 
l’estil «tot per l’audiència», jo crec que són mecanismes d’em-
mascarament del que realment són les estratègies de presa de 
decisió. El «tot per l’audiència» amaga els interessos concrets, 
particulars de determinades productores, de determinades deci- 
sions que tenen poc a veure, sovint, amb la mateixa au diència.

Dins d’aquests impactes culturals, també només per esmentar- 
los, però, en fi, és prou conegut, m’agradaria insistir en el fet 
concret i particular de la presentació de la informació com a 
mer espectacle, potser no vinculat directament al que deia el 
president del Parlament al començament, però sí amb el que a 
mi em sembla que és l’escàndol —escàndol intel·lectual, s’entén,  
escàndol teòric, no és escàndol pràctic— del que representa la  
inclusió de la informació esportiva dins del que són els infor- 
matius normals —que hi hagi gairebé el mateix temps per sa-
ber què està passant en el món de l’esport, que el que passa en 
tota la resta del món, en totes les seves varietats. El fet que la 
banalitat o la trivialitat de la informació esportiva es presenti 
amb la mateixa categoria, amb la mateixa dignitat que el que és  
la resta d’informacions, a mi em sembla que és una qüestió  
sobre la qual caldria reflexionar, almenys intel·lectualment, ja sé 
que a la pràctica no hi haurà cap canvi notable, però que caldria 
pensar-hi. O bé, per exemple, la temptació que sovint tenen els 
mitjans de presentar les patologies socials com a models gene-
rals, és a dir, d’agafar el que són elements excèntrics dins del 
que és la realitat i presentar-los com a mostra del que són els 
problemes generals d’aquella societat, amb les conseqüències 
greus que té d’accentuar les visions catastròfiques de la realitat.

Jo ja sé que no és la normalitat el que s’ha de veure en televisió, 
però en tot cas, el que no es pot fer és presentar l’excentricitat com  
si fos una mostra de les conductes normals que s’hi poden veure.

Per tant, posar la patologia social a la recerca de l’espectacle 
com a model, em sembla que esdevé un altre dels riscos impor-
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tants o un altre d’aquests impactes importants sobre els quals 
caldria reflexionar. Probablement, una televisió pública hauria 
de ser la que pensa menys en l’espectador, com deia abans el 
senyor Jean Noël, menys com a consumidor i més com a ciuta- 
dà, és a dir, que té en compte un altre tipus de client a l’hora de  
parlar-ne.

I finalment voldria fer referència als impactes, podríem dir-ne, 
pròpiament polítics.

Els mitjans són portadors de formes de violència simbòlica que 
tenen la virtut, per qui les pot portar i per qui les pot exercir, 
que són formes invisibles, formes que fàcilment són interio-
ritzades i, per tant, no són fàcilment descodificables per l’espec- 
tador, i se sotmet, amb tota docilitat, a aquestes formes de co- 
acció; formes de coacció, d’altra banda —i no en faré una crítica 
ingènua—, formes de coacció absolutament indispensables per 
al bon funcionament de la vida social.

L’important dels mitjans sovint no és tant allò que diuen, sinó 
allò que no diuen, els prejudicis, els pressupòsits que hi ha  
implícits, per exemple: en les guerres de les quals no es parla,  
que acaben sent més importants que de les de què es parla; en 
els sistemes de classificació implícita que utilitzen. Per exemple,  
en el nostre país està clar que el fet d’utilitzar una categoria 
com, quan es parla de la informació del país Basc o a Catalunya  
mateix, entre nacionalistes i no nacionalistes, aquesta és una 
opció política determinada, és el foment d’un tipus d’esbiaixa- 
ment de la realitat. No dic que les altres no siguin igualment 
esbiaixaments, però són opcions que emmascaren el tipus d’ac-
ció que es fa sobre la realitat. I, sobretot, em sembla que és in- 
teressant, seria interessant, en una intervenció més llarga i més  
sistemàtica, analitzar el paper dels mitjans —i sobretot en 
aquest nou context—, com podran mantenir o com s’articula-
rà en el futur el necessari establiment de perfils del que és la 
mateixa comunitat política.
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Abans se n’ha parlat en diverses ocasions, s’ha parlat de la te- 
levisió pública com la televisió que es preocupa dels àmbits 
nacionals, del que és la cultura nacional, del que són les defen- 
ses de la comunitat nacional, tant en el seu terreny polític com 
cultural. Bé, aquesta és una qüestió que serà especialment relle- 
vant en els propers temps. I no és només una qüestió, ho torno 
a dir, com deia abans, no és una qüestió de lògica estrictament 
política, d’informació estrictament política, sinó que aquests 
perfils de la comunitat política es defineixen tant en un mapa 
del temps com en l’establiment d’uns gustos musicals o d’unes 
dependències en gustos musicals, com a l’hora d’establir clas-
sificacions: «s’ha inaugurat la primera indústria del país, o s’ha 
inaugurat el primer centre del país» i, per tant, aquestes refe-
rències sempre acaben emmarcant el que és l’espai de referèn-
cia de la comunitat a la qual s’adreça el mitjà.

Totes les observacions que ens feia el senyor Dibie sobre la te- 
levisió de proximitat geogràfica i cultural, la televisió nacio-
nal..., tots aquests elements encaixarien perfectament en aques-
ta reflexió sobre com es poden garantir o com la televisió..., com  
els mitjans garantiran en el futur, en aquestes noves condicions,  
aquest establiment de perfils.

Només, per acabar, dins encara d’aquesta qüestió, voldria po-
sar un cas en particular. Penso que els mitjans de comunicació,  
especialment en el nostre àmbit, en l’àmbit europeu, en la me-
sura que no disposem d’una indústria cinematogràfica que  
pugui fer el mateix que la indústria cinematogràfica fa als Es-
tats Units, els mitjans de comunicació públics haurien de treba- 
llar de manera especialment intensa a l’hora de proporcionar 
el que en podríem dir els grans relats, les grans narratives mí-
tiques sobre les quals es pot construir la comunitat política i la 
comunitat de ciutadans.

Als Estats Units, cada cop que tenen un daltabaix nacional, fan  
unes quantes pel·lícules on, de manera catàrtica, repassen la 
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seva història, tant si és la guerra del Vietnam com si són els seus  
orígens colonitzadors, i, per tant, són capaços de representar- 
se, de proporcionar-se discurs per imaginar-se ells mateixos.

Nosaltres, en aquest país, per exemple, vivim en aquests mo-
ments una situació delicada a causa de les noves formes, els 
nous moviments migratoris, i jo penso que vivim, que, en part, 
el conflicte que es produeix és, precisament, per l’absència d’un 
discurs públic que podrien haver construït aquests mitjans de co - 
municació per tal de poder-nos pensar a nosaltres mateixos 
com una comunitat d’acolliment o com una comunitat. Penso 
que en aquests terrenys, en fi, els mitjans hi tenen una gran res- 
ponsabilitat i, en tot cas, en podem parlar més endavant.

L’I. Sr. Ricard Fernández Deu

Moltes gràcies, senyor Cardús. Sens dubte —i sobretot si ens 
cenyim al temps que s’ha establert perquè en disposin els inter- 
vinents— segur que el senyor Pellicer després tindrà oportuni- 
tat de moderar un debat enriquidor.

Ara és el torn del senyor José Antonio Marina. Quan vostè 
vulgui, senyor Marina.

El Sr. José Antonio Marina (assagista i filòsof)

En primer lugar quiero confesarme optimista histórico. Nadie 
sensato que no supiera si iba a ser hombre o mujer, negro o 
blanco, inglés o tanzano, esclavista o esclavo querría vivir en 
otro momento de la historia. De manera que todo lo que les voy  
a decir, lo voy a decir sobre un fondo de optimismo, pero tam-
bién con la conciencia de que es tamos en un momento de tomar  
una decisión crucial.

Los grandes medios que nos proporcionan todas las nuevas 
tecno logías pueden resolver problemas endémicos de la hu-
manidad o pueden agravar problemas endémicos de la huma-
nidad. Hasta ahora los están agravando. Hasta ahora están 
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produciendo una mayor fisura, no solamente entre zonas ade-
lantadas y zonas empobrecidas, sino, dentro de todas y cada 
una de las sociedades, están marcando una diferencia, están 
excluyendo capas sociales del mundo del progreso, de mane- 
ra que, según las normas de contabilidad mundial, en los últi- 
mos cinco años el mundo se ha enriquecido y, sin embargo, las 
diferencias sociales han aumentado.

Quería centrarme en tres puntos muy concretos para luego  
ampliarlos si a ustedes les interesan en el coloquio.

Primero, los medios de comunicación siempre han influido 
mucho y siempre han sido un medio muy poderoso de adoce-
namiento o de poder. Daba igual que fuera el púlpito de una 
iglesia que fueran los panfletos que hubiera en los Cahiers de 
Orleans de antes de la Revo lución Francesa. Lo que me intere- 
sa ahora es qué es lo que ha cam biado. ¿Hay una peculariedad 
en este momento?

En segundo lugar, ¿qué sabemos ahora del impacto psicológi- 
co que están produciendo las nuevas tecnologías, por ejemplo? 
Están cambiando las estructuras de pensamiento, no solamente 
los conte nidos, sino... Ahora ya tenemos varias generaciones a 
las que llama mos los educadores «punto com» que han nacido 
ya dentro de un mundo informático, que están cambiando las 
estructuras mentales.

En tercer lugar ¿qué es lo que ocurre con la globalización?, que  
es un fenómeno cultural técnico pero fundamentalmente eco-
nómico y qué repercusión tiene esto.

Y cuarto, ¿qué pasa ahora con el poder?

Respecto de lo primero, se habla de la sociedad de la informa- 
ción, lo cual precisamente aquí en Cataluña, invitado por la 
Sociedad de Audiovisuales, me parece que se llama, di una 
confe  rencia que se titulaba «El timo de la sociedad de la infor   - 
ma    ción». Bien, hay que distinguir entre la sociedad de la in-
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formación, la sociedad informatizada y la sociedad de la comu-
ni cación, que son cosas que cada una va por su lado. Y fun   da -
mentalmente —y eso es lo que me gustaría—, lo que estamos 
viviendo es en una sociedad del aprendizaje. Todos los que es-
tén insistiendo en que la sociedad de la información, la sociedad 
de la informática o la sociedad de la comunicación está en la 
red, nos están metiendo una especie de platonismo rarísimo, to-
dos los conocimientos están en la red y no nos preocupamos de 
saber cómo adquieren esos conocimientos las personas de a pie.

Y por decir una frase que utilizo con mis alumnos, un burro 
conectado a Internet sigue siendo un burro, haga lo que haga, 
de manera que el asunto está por otra razón, y o insistimos en 
que lo importante es sen  tirnos según la sociedad del aprendi-
zaje o vamos a crear un nuevo pro letariado del teclado, igual 
que había el proletariado del pico y de la pala, los que no sepan 
hacer nada más que apretar cinco teclas, por muy de or de nador 
que sea, van a ser los excluidos del mundo desarrollado.

En segundo lugar... Por supuesto, al hablar de sociedad de la 
información, el segundo timo es que no podemos hablar de que 
hemos entrado en la sociedad de la información en un mundo 
en que, según las últimas estadísticas de la ONU, el 65% de la 
humanidad no ha hecho nunca una llamada de teléfono y el 
40% de la humanidad no tiene energía eléctrica. De manera que  
hoy estamos hablando de la sociedad de la información, esta- 
mos hablando de que el mundo desarrollado está introdu- 
ciéndose en un nuevo tipo fundamentalmente de capitalismo 
flexible, montado sobre la información y sobre la tecnología. De  
manera que lo que hay aquí es una decisión de teoría política más  
que de teoría económica, de exactamente hacia donde vamos a  
utilizar estos medios.

En segundo lugar, el impacto psicológico que están producien-
do. Como educador ese es el que me preocupa más. Y hay que 
distinguir dos cosas, el impacto que está teniendo el mundo de  
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la imagen, el impacto que está teniendo el ordenador y el im-
pacto que está teniendo la red en su utilización masiva.

Respecto de la civilización de la imagen, estamos repitiendo 
todos un disparate colosal y, además, peligroso: que una ima-
gen vale más que mil palabras. Eso es radicalmente falso, eso 
es peligrosamente falso. ¿Por qué? La imagen da un tipo de 
información, pero un tipo de información plástica, muy poqui-
to más. A mis alumnos les enseño..., tengo una fotografía pre-
ciosa, rectangular, donde se ve una columna de tanques, que 
está como estacionada así y delante una persona que parece 
curiosa mirando el cañón del primer tanque. Eso es lo que dice 
la información de esa imagen, que es muy bonita y se puede 
ver la forma que tenían los tanques.

Para comprender lo que es eso, tengo que saber que eso es un 
acon tecimiento que sucedió durante las revueltas en la plaza de  
Tiananmen cuando una columna de tanques fue a reprimir la 
ma nifestación de los estudiantes y un hombre que venia de la 
plaza se co  locó delante de la línea de tanques sin saber si iban  
a parar o si le iban a destrozar. Y la columna paró. Lo que no 
dice esa imagen es que allí estábamos viendo un acto de heroís- 
mo, para eso la imagen no vale.

Nuestra estructura es esencialmente lingüística —esencialmen-
te lingüística— y todo lo importante que hace la inteligencia lo 
hace mediante la palabra. Es el reino del concepto. Es el reino 
del debate. Es el reino de la abstracción. La imagen es funda-
mentalmente el reino de la emoción.

Y si de repente, por una especie de milagro —Dios no lo quie-
ra—, nos convirtiéramos en inteligencias plásticas o imagina- 
rias, desembo caríamos en la violencia inmediatamente. La ima- 
gen lleva a la violen cia ¿Por qué? Lleva a la violencia o llevaría  
al amor, sin duda alguna, pero es más fácil manejarla para lle- 
var a la violencia o a compasiones efímeras. La imagen no nos 
dice nada de la justicia, la imagen no nos dice nada del derecho,  
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la imagen no nos dice nada de la ética, no nos permite com-
prender los errores de imágenes..., la imagen unifica de una ma-
nera muy rara, la imagen unifica de una manera muy vís ceral.

En segundo lugar, el ordenador. El ordenador está producien-
do una mala gestión de la memoria, lo cual me parece muy  
grave. Estamos pensando que la memoria psicológica puede 
substituirse por la memoria del ordenador, lo cual es radical-
mente falso también. La memoria no es un conjunto de infor-
mación que guardamos en cajoncitos, eso lo hacen maravillo-
samente los archivos de la memoria electrónica. La memoria 
humana es fundamentalmente un medio de interpretación, de 
asimilación y de selección de información. A mis niños peque- 
ños, les digo que cuando aprenden algo, no es que hayan abier-
to un cajoncito más, es que han desplegado una especie de an- 
tena que les va a permitir coger unas cosas que antes no se 
hubieran dado cuenta que lo tenían a su alrededor.

En tercer lugar, la red. Ya ven que voy a uña de jaca. Empeza-
mos a tener ya estudios serios acerca de los efectos psicológicos 
que está produciendo la utilización masiva de la red. En primer 
lugar, todo el mundo está de acuerdo en que este momento es  
un pierdetiempos peligrosísimo. Es posible que cuando las to-
mas, el acceso sea más rápido o la manera de bajar cualquier 
información sea también más rápida, a lo mejor eso desapare-
cerá, se hará más rápido. Pero, sin embargo, está produciendo 
una saturación de información no cualificada que hace que en  
este momento estén apareciendo un gran número ya, por ejem-
plo, de puestos de trabajo, simplemente para seleccionar lo que 
hay en la red.

Es decir, vamos a tener necesidad de unos mediadores, de unos 
mediadores muy útiles o muy peligrosos que nos digan pues 
un poco lo que hacían, por ejemplo, dentro del campo científi-
co, las revistas científicas, que decían: «pues esto vale la pena 
que lo lea», y ¿lo otro? Pues lo otro no.
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Estuve la semana pasada comiendo con el rector de la Univer- 
sidad de Oviedo que decía: «Acabamos de crear un nuevo 
puesto de trabajo, además bien pagado, le vamos a pagar cin-
co millones de pesetas al año, únicamente para que se dedique 
nada más que a buscar todos los días en la red las tarifas tele- 
fónicas más baratas, para toda la Universidad, y esperamos 
ahorrar veinticinco millones al año.» Es decir, lo que me está 
produciendo la red es, efectivamente, muchísima información, 
pero muchísima información que necesita ahora un personal 
intermedio que me la seleccione, porque nadie, ninguna perso- 
na concreta puede aprovechar lo que la red, incluso desde el 
punto de vista de las ofertas, le está proporcionando.

Hay unas..., las encuestas, que se hacen sobre todo en Estados 
Unidos donde el uso de la red es más continuo, dicen una cosa 
un poco desoladora. Quienes trabajan con la red confiesan que 
su calidad de vida no ha mejorado en absoluto, que ha empeo-
rado radicalmente, al mismo tiempo que indican su eficacia. 
Esto quiere decir que la eficacia de la red va por un lado distin- 
to al bienestar o a la calidad de vida, cosa que tiene también 
muchísima influencia al hablar de las consecuencias sociales de 
todos los procesos de tecnología y de la información.

Tercera cosa, la globalización. Una de las cosas que ha cambia- 
do en el mundo de las comunicaciones y de los medios de co-
municación es: primero, la información se ha convertido en un 
gran activo económico, pero, en segundo lugar, se ha unido al 
entretenimiento y se ha unido, además, a las redes de distribu-
ción. Esto sí es muy novedoso.

Para mi, lo más novedoso de lo que ha pasado en los medios de 
comunicación es que American Online haya comprado Time 
Warner. Eso hace unos años habría sido absolutamente dispa- 
ratado —absolutamente disparatado. Hay la empresa de la eco-
nomía real, la que produce cosas reales, noticias, estudios, todo 
su proceso de información, todos sus enormes bancos de datos, 
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toda su relación, bueno, era Time Warner, la otra no tenía nada, 
American Online es una red de carreteras, la red de carreteras 
ha comprado las fábricas. ¡Fantástico! Es decir, yo tengo una 
red de carreteras y ahora voy a comprar la fábrica de automó-
viles y las fábricas que carguen de producto los automóviles. 
Esto sí que es raro.
Y las cosas tan extravagantes que se están viendo en las empre- 
sas, en la valoración de las empresas digitales, a parte de que 
uno de esos prodigios que a mi, como estudioso del ingenio..., 
hay dos asuntos en el mundo económico que me..., tres asun-
tos. Uno, las burbujas especulativas, me parece que son muy 
bonitas; en segundo lugar, la economía creativa, perdón, la con- 
tabilidad creativa, que tiene cáscaras el asunto; y, en tercer lu-
gar, el que ahora se esté considerando que la contabilidad clá- 
sica no sirve para valorar las empresas, porque sólo son  
arqueología —nos dicen como la empresa, lo que valió la em-
presa en el pasado—, sino que ahora hay que hacer una conta-
bilidad del futuro que permita decir lo que las empresas van a 
valer en el futuro, con lo cual, ahí sí que todo el monte es oré-
gano. Hay los optimistas para el futuro que hacen unas valora-
ciones maravillosamente imbéciles, y hay los pesimistas para el  
futuro que dicen «bueno, yo, ahí no entro». Posiblemente los 
dos son malos. Pero el hecho de que haya estas concentraciones 
fu ribundas de medios de comunicación que lo quieran todo  
—por ejemplo: American Online; Disney, que ahora compra de 
todo; Sony, que para tener qué poner en sus videos, compró 
uno de los grandes estudios de cine; Vodaphone no lo vamos a  
decir; Murdoch; Telefónica; Prisa.
Es decir, hay una especie de concentración de multimedias tan 
sumamente peligrosa que la Federación Internacional de Perio-
distas, que integra a más de 45.000 periodistas del mundo, dijo: 
«Mucho cuidado con esta concentración, porque esta concen-
tración se puede cargar todo». Sobre todo, cuando el mensaje 
imperante nos dice que en este momento, como una afinación 
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de gran política, en este momento no hay política, lo único que 
hay es mercado.
Lo de la globalización y de cómo está degradando, por ejemplo,  
el mundo laboral, y cómo está poniendo fuera de juego a los 
sindicatos, eso ya, como no me da tiempo, si quieren se lo ex-
plico en el colo quio.
Gracias.

L’I. Sr. Ricard Fernández Deu

Muchas gracias, doctor Marina, sobre todo teniendo en cuenta 
que estamos en el Parlamento, en nombre de las diputadas y de 
los dipu tados, por esa defensa apasionada que ha hecho de la 
palabra frente a la imagen, en el sentido de que es en la palabra 
donde sigue residiendo la dignidad del ser humano.
Anem, doncs, a escoltar el tercer dels intervinents, que és el 
senyor Valentí Puig, que té a continuació la paraula.

El Sr. Valentí Puig i Mas (escriptor i periodista)

He de dir, abans de tot, que tenim permís explícit del president 
d’aquesta casa per anar una mica més frescos, perquè tenim 
uns focus, aquí, una mica ofensius. Vostès em disculparan.
El professor Marina diu que és optimista històric i, a la vegada, 
diu que la societat de la informació és un frau, és una estafa. Jo  
dec ser un realista històric perquè crec que la societat de la in-
formació és un pas molt endavant per a la humanitat, des del 
punt de vista del coneixement i de la tecnologia.
Certament produeix desigualtats, però això és propi de qualse- 
vol gran avenç. Thomas Friedman del New York Times conta una  
anècdota curiosa: estava anant en paral·lel al riu Nil, amb un tren,  
en primera, un tren on viatjava la classe alta egípcia, i tots els 
telèfons mòbils, un, si no era Wagner, l’altre era Verdi, i si no 
era Puccini, l’altre era Julio Iglesias, i tots estaven sonant i diu 
Thomas Friedman que va estar a punt d’enfilar-se al seu seient 
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per dirigir aquella orquestra, però a la vegada va mirar a fora 
i encara hi havia gent que sembrava amb una bístia, és a dir, 
que no estava llaurant amb cap forma tecnològica avançada, i 
diu:«era un tren del segle xxi passant per un territori de fa deu, 
quinze, dotze segles».

De manera que això és part de la mateixa vida de la societat de 
la informació. Si mirem les pel·lícules de ciència-ficció fetes fa 
cinc anys, per exemple, ningú, cap guionista hauria imaginat 
que existiria el telèfon mòbil. Ara veiem pel·lícules de lladres i 
«serenos» de fa deu anys i diem: «això no pot ser, perquè ara 
avui dia amb el telèfon mòbil aquesta escena no es podria pro-
duir». De la mateixa manera ja no ens recordem que la bomba  
atò mica és l’amenaça del gran segle xx. Ja ens hem oblidat d’això,  
del que significa en termes morals i històrics el fet que la gran 
por d’occident i d’una confrontació termonuclear entre la Unió 
Soviètica i els Estats Units va ser una grapa que tenia subjecta 
la capacitat defensiva de tot el món occidental i, no obstant, 
això ho hem deixat enrere.

També, per exemple, si hem de parlar en termes culturals, ja no  
recordem que el cinema va canviar la forma d’escriure les 
novel·les. I també és veritat que la televisió ha canviat la forma 
de fer el cinema: el videoclip introdueix una nova estètica al 
cinema. És a dir que la tecnologia forma part de la vida simbò-
lica, no podem dir que la vida de l’esperit, la vida de la cultu-
ra, existeixi al marge de la tecnologia. La paraula, el llenguat- 
ge és una tecnologia, i el senyor Gutenberg va fer tecnologia, i 
el llibre de butxaca és un avenç de la tecnologia.

És clar, avui dia, les transformacions, Internet provoca..., per 
exemple, es perden llocs de treball; és cert, també va passar amb 
el ferrocarril. Amb el ferrocarril hi havia una gent que po sava 
les vies, quan es van acabar de posar les vies necessitaren con-
ductors de locomotora; per tant, els senyors que feien les vi es  
anaven a parar a l’atur o es feien conductors de locomotores.
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Està passant igualment amb Internet. Els senyors que disse-
nyen portals, quan tots els portals estiguin dissenyats, doncs 
passaran a portar continguts als portals, posem per cas. I no per 
això jo crec que sigui necessari introduir termes apocalíptics en 
aquest debat. Com, per exemple, donem per fet ja la existència 
del compact disc i no ens adonem de la revolució, pel que fa a  
consum cultural, que significa el compact disc. Poquíssimes per-
sones..., s’ha de tenir un grau adquisitiu baixíssim, pràctica-
ment zero, per no poder accedir avui dia a la música clàssica, 
sigui a través de les ràdios públiques o de les ràdios privades 
que emeten música clàssica, o sigui a través d’un instrument de  
consum com és el compact disc.

El llibre també ha passat de l’incunable al llibre de butxaca. 
És possible que passi a l’online. Alguns llibres estan passant  
a l’online, i entren amb competència amb l’online. L’altre dia 
llegia el cas curiós que si, per exemple, una emissora impor-
tant fa una entrevista a un escriptor, a un autor, pràctica- 
ment en el moment real que aquesta entrevista s’està fent a  
la ràdio, les botigues de llibres online, els venedors de llibres 
de les botigues online van anotant immediatament els clics  
que entren de la persona que està escoltant la ràdio entre el  
clic i comprant el llibre a través d’Amazon o d’aquestes llibre-
ries online.

Per això dir que la pantalla o la imatge mata el llibre, jo no crec 
que sigui el cas. Estem una vegada més en un cas que no es pot  
resoldre en un joc de suma zero, perquè com més Internet hi ha  
no vol dir que hi hagi menys llibres. Per exemple, és cert que el  
consum de premsa està més o menys estabilitzat, però, per 
exemple, ara hi ha el cas de la premsa online que està sent molt 
atractiva per als lectors. L’últim cas és un cas de premsa online 
a Noruega que té, en aquest moment, 250.000 lectors; 250.000 
lectors que em penso que equival al 30% de la població de  
Noruega, si no m’equivoco, no?
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De manera que la premsa online també, a la vegada, entra en 
competència amb la televisió i amb la ràdio. I el que està fent 
l’impacte cultural del multimèdia significa que la mateixa no-
tícia té un procediment de distribució vertiginós i pràcticament 
sense distància temporal. El redactor crea la notícia, la passa al  
seu diari, el seu diari té el seu portal d’Internet, a la vegada pos- 
 siblement té la seva cadena de ràdio, la dóna amb el format d’In-
ternet a la ràdio, la pot passar per telèfon mòbil i la pot trans   - 
metre a les persones que demanen aquell servei per telèfon 
mòbil, i això que en principi pot semblar que és una forma d’a - 
cla parar amb informació no seleccionada, justament, troba de 
forma casual, de forma casual no, de forma creativa, com a tots  
els processos tecnològics, la seva mateixa solució, que és el 
menú, la personalització de la informació.

Jo puc dir-li al meu buscador: «m’interessa saber què s’està pu-
blicant a la premsa de tal i tal país sobre les eleccions israelia-
nes», i aquell buscador m’ho selecciona. Què buscaré? Qualitat 
de continguts, buscaré una persona que em faci el menú i que 
entengui la meva credibilitat, o jo li doni credibilitat. Per això és 
important que els mitjans clàssics, el diaris, mantinguin la ca - 
pacitat de crear continguts perquè seran els que donaran la ga - 
rantia de credibilitat dels altres mitjans. Per això estem amb la  
febre d’or dels continguts, perquè sense continguts tot el siste- 
ma fa fallida.

Això produirà fragmentació d’audiències i, a la vegada, tenim 
el fenomen de la televisió interactiva. És un procés històric molt  
elemental, és a dir, no es pot inventar primer el codi de circu- 
lació i després inventar el cotxe. Primer, d’una forma que va 
semblar casual per un fet de la guerra freda, s’inventa, em penso  
que originalment era Arpanet si no m’equivoco, era un invent 
defensiu dels Estats Units i acaba convertint-se en el distribuï-
dor de coneixement més ràpid, més extens i més simul tani de la 
història de la humanitat. I això pot ser dolent des del moment  
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que s’utilitza per a especulació financera il·le gal o per a casos de  
pederàstia o per a propagació de la violència, però el mateix 
sistema crearà el seu codi de circulació com sempre ha estat. 
Primer l’invent i després el codi, el que és impossible és que pri- 
mer inventem el codi i després el cotxe.

De manera que, en el fons, jo sóc realista, en el sentit que aques-
ta premsa que a la vegada ha de tenir continguts globals i a la  
vegada té un requeriment constant d’informació més local, 
aquesta premsa que amb els nous sistemes d’impressió digital  
podrà personalitzar la publicitat, de manera que jo a casa po- 
dré rebre, si estic buscant pis, podré rebre un diari on me donin 
molta informació immobiliària. I en Josep Ramoneda potser 
s’haurà de comprar una barca i rebrà informació molt més es-
pecífica sobre la barca en el mateix diari que jo rebré, però amb 
distinta publicitat.

Tot això va a parar a la idea que, sense credibilitat i confiança 
del lector, sigui de pantalla, sigui de telèfon mòbil o sigui de 
diari, si no li do nem credibilitat, tot el procés pot entrar en una 
crisi molt important. Pe rò el sistema, per ell mateix, permet viu- 
re amb una plena confiança.

Gràcies.

L’I. Sr. Ricard Fernández Deu

Moltes gràcies, senyor Puig. I, per últim, té la paraula el senyor 
Josep Ramoneda. Quan vostè vulgui.

El Sr. Josep Ramoneda i Molins (filòsof i periodista)

Gràcies. Trobar-me, em sembla que per primera vegada, par-
lant d’un tema d’aquestes característiques en una taula que no  
és mediafoba, m’estalvia d’explicar tot allò que acostumo a 
explicar en aquests casos perquè no em confonguin, que és que  
tinc la televisió més gran que he trobat en el mercat i que, a més,  
fins i tot quan treballo la procu ro tenir encesa, perquè és una de  
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les poques coses que em dóna la sen s  ació de no estar ben bé tre- 
ballant i, per tant, de fer-ho menys costa amunt.

Per tant, això, que quedi clar, que sóc partidari del media en tots  
els sentits, i que quedi clar també —però veig que es tan com-
partit amb els companys de taula que no cal, em sembla, insis- 
tir-hi, com en altres situacions— que mai he pensat que qual-
sevol temps passat sigui millor, encara que hi pugui haver 
moments —i sobretot moments per a sectors socials determi-
nats— que es puguin recordar amb melan conia i que en tot cas, 
per malament que estiguem, estem millor que quan, gairebé, 
l’única forma de comunicació que hi havia era el discurs del ca- 
pellà des de la trona.

També comparteixo alguns dels escepticismes sobre l’estadi 
actual del procés de la societat de la informació i de la globalit-
zació. Jo crec que és sa distingir entre tres coses: globalització, 
globalisme i globalitat. La globalitat és una realitat física, és la 
realitat que en aquest moment el món és més petit i que és més 
fàcil anar d’una punta a l’altra, o comunicar-nos d’una punta a  
l’altra. La globalització és un episodi, és un canvi d’escala de 
l’economia capitalista, cosa que ha passat ja altres vegades, per  
exemple a finals del xix i a principis del xx i va acabar amb una 
guerra mundial. I el globalisme és una ideologia. Per tant, em 
sembla que és interessant tenir sempre present metodo lògi - 
cament aquesta distinció. Jo, per tant, com que crec que la glo- 
balització encara està en camí i la societat de la informació en-
cara més, més aviat par laré del que crec que incideix sobre la 
realitat que és la cultura audio visual clàssica, més que la cultura  
de la societat de la informació.

I a mi m’agrada utilitzar una expressió, que és la de «l’èxtasi de 
la comunicació»; «èxtasi» és la sortida de la pròpia realitat, és 
un estat de flotació, de suspensió, en què alguna cosa està fora 
de si mateixa, un estat afavorit per la imatge que, evidentment, 
reprimeix la imaginació i, en canvi, afavoreix una certa distàn- 
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cia, un cert abisme en la relació amb la realitat, que podríem 
anomenar ficció. Aquesta distància pot ser il·luminadora o  
confusora, potser reveladora o perversament destructora.

L’èxtasi de la comunicació seria, doncs, aquella circumstància 
en què la comunicació deixa de ser comunicació per convertir- 
se en un cert núvol que embolcalla la realitat i confon la comu-
nicació mateixa, llevat que decidim que la comunicació és això, 
és aquest territori d’irrealitat. Si seguim l’expressió «èxtasi de 
la comunicació», hauríem de distingir entre la comunicació i el  
seu èxtasi, és a dir, un estadi superior en què la comunicació 
perd les seves faisons, fruit de la seva exasperada intensitat, 
que acaba, com aquell qui diu, descomponent-la.

Però la primera pregunta que caldria plantejar-nos és si la lò-
gica de la comunicació condueix inexorablement, per acumu-
lació, al seu èxtasi. Si així fos, estaríem davant d’una segona 
qüestió: podem baixar d’aquest èxtasi? Hi ha possibilitat d’un 
cert retorn a la realitat? Apareix, per tant, aquí, la relació cen-
tral de la meva reflexió, que és la relació entre comunicació i 
realitat. Tot fenomen de comunicació comporta una certa dis-
tància respecte a la realitat; per tant, un cert grau d’irrealitat. 
L’expressió «èxtasi» voldria, segurament, subratllar la situació 
en la qual la distància és tal que perdem la noció de referència; 
per tant, que el referent de tota comunicació ja no és la realitat, 
sinó la comunicació. És el que s’està afirmant quan es diu que 
només allò que surt a la tele és veritat, existeix, però també és  
la percepció que es té en un món presidit per la distància entre 
les xifres macro econòmiques i l’experiència quotidiana dels ciu-
tadans. Tanmateix, res de tot això és massa estrany si acceptem  
el principi nietzscheà que tot és interpretació. Desdoblament de la  
realitat, segona naturalesa que ens amara i allunya de la primera  
o simplement única realitat? És la comunicació l’única realitat?

La incomoditat que l’èxtasi de la comunicació planteja és per-
què probablement no tenim clar si la comunicació tapa o subs- 
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titueix la realitat. Si la substituís ja seríem de ple a dins, per tant,  
ja no seria un món estrany per a nosaltres, seria el nostre món, 
la nova realitat. Si només tapa, vol dir que la realitat està latent 
i ens llança, de tant en tant, senyals de la seva presència, que 
són els que ens mouen a la interrogació. Aquesta és la sensació 
quan es parla de distanciament entre elits socials i població o de  
diferència, una diferència que seria útil i feliç si no fos que,  
malauradament, la va utilitzar una persona determinada, que 
és la diferència entre opinió pública i opinió publicada. A vega- 
des qui usa una expressió l’acaba espatllant.

Hi ha moments que el núvol comunicacional deixa alguna es-
cletxa que permet veure el cel a la terra. No és estrany que en 
ple èxtasi de la comunicació sorgeixin apel·lacions al transcen-
dental o al més intensament terrenal, al místic i religiós o a l’atà- 
vic. Les indústries de l’esperit sembla que estan a punt ja de 
començar a entrar a cotitzar en borsa —en tot cas les primeres 
multinacionals eren indústries de l’esperit, o no són això les 
grans religions, també?

En tot cas, el núvol es necessita per poder seguir fent el seu 
camí. La primera evidència, aquella en què encara estem ara, 
abans que ja haguem adoptat la comunicació com a nova rea- 
litat, és que la comunicació tapa la realitat, és a dir, quan l’allau 
d’informació que ens ve a sobre ens hauria de fer creure que 
estem assolint un grau elevadíssim i detalladíssim de coneixe- 
ment de la realitat, resulta que aquest mateix accés és una for-
ma d’ocultació, que pren figures ben precises.

Ocultació per acumulació. Davant tanta quantitat d’informació  
es perd la capacitat de retenir-la, valorar-la i ordenar-la en la 
percepció quotidiana dels ciutadans. Aquest serà un dels grans 
problemes d’Internet per altra part. Una de les grans conse-
qüències d’això és la banalització dels fets, i al costat de la ba- 
nalització dels fets sempre s’amaga una cosa extremament pe-
rillosa, que és la banalització del mal. Quan no es distingeix  
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gairebé en la valoració televisiva entre un genocidi i un accident  
de cotxe, estem prop d’una de les coses que més perilloses 
s’han demostrat socialment, que és la banalització del mal.

Ocultació per velocitat. El vertigen de la informació fa que un 
cadàver en tapi un altre, que una tragèdia històrica —la hiper-
bo lització és una constant dels media, cada nit és una nit histò-
rica— n’esborri una altra amb el temps que va d’un telenotícies 
al següent.

Ocultació per l’obscenitat. L’exhibicionisme de la imatge genera  
una competència cap a l’obscenitat que acaba eliminant qualse- 
vol criteri de gust o discriminació.

Ocultació per la simplificació. La mateixa lògica del llenguatge 
comunicacional inverteix en missatges curts i directes eliminant  
tot el que és la complexitat del matís. Una societat sense matís 
és una societat molt donada a la confrontació.

Ocultació per homologació. Cada cosa té la seva casella corres- 
ponent a la retícula de la informació, cada cosa ja té el seu re-
cipient preparat.

Ocultació per omissió o substitució. Per què l’opinió pública és 
tan poc sensible al conflicte algerià? Perquè Algèria s’ha ocupat 
que no hi hagi imatges de les matances, i en canvi..., o un altre 
exemple semblant, en aquest cas no d’ocultació, sinó de subs-
titució, les imatges verdes de la CNN a la Guerra del Golf que 
tapaven tota la realitat fent veure que estaven allà més presents 
i més en directe del que no s’hi havia estat mai.

En tant que seguim pensant en termes d’ocultació, el món de la 
comunicació no és plenament el nostre món, queden escletxes 
per on colar-se en la realitat, mentre els esdeveniments oscil·len  
entre la seva crua realitat i la seva realització mediàtica, com ha 
passat en algunes guerres recents. Segueix, per tant, havent-hi 
un problema de realitat, i entenem que cal mantenir viu el crit 
de la realitat fins que el triomf de la comunicació se l’endugui  



120

per sempre i ja no sapiguem distingir entre la guerra i els  
«marcianitos». Estem, doncs —Heidegger tindria una mica de 
raó—, en un món lingüístic en què la noció de fisi s’esvaeix i 
amb ella la de filosofia perquè tot és xerrameca.

Però precisament enfront de la xerrameca tenim encara algun 
recurs: el recurs de la política, de l’escriptura i —deixeu-me 
que tiri una mica per casa— de la filosofia pràctica. Quan Male-
branche diu que el paper s’ha invertit, que és el món exterior el 
que opera com un gran imaginari pervers al mig del qual ens  
perdem amb totes les promeses al nostre abast i quasi cap rea- 
litat per concretar-les, proposa una nova funció per a la litera- 
tura: crear realitat. Contraposar aquest embolcall de ficció en-
mig del qual flotem sense saber en quina terra ens correspon 
recolzar-nos. I aquí la premsa té un paper. La premsa té un pa- 
per —perquè la premsa, per mi encara, parteix de l’escriptu-
ra—, si sap entendre el concepte d’objectivitat. El concepte 
d’objectivitat, per mi, només vol dir una cosa: explicar el que un  
veu tal com ho veu, així de senzill. L’objectivitat, al meu enten-
dre, és incompatible amb totes aquestes lògiques polítiques de 
recollir les opinions de cadascú, de fer que quedi compensada 
l’opinió dels uns amb l’opinió dels altres. Per mi, només hi ha 
una objectivitat: el que ho explica explica el que veu i tal com 
ho veu, i n’assumeix la responsabilitat.

En aquest mateix sentit, adquiriria rellevància l’expressió «filo- 
sofia pràctica» com a forma d’expressar el retrobament del sub-
jecte amb l’experiència o, més precisament, amb la vivència, i 
en aquest mateix sentit encara, la política. Què és crear realitat 
en política? Per mi crear realitat en política és obrir l’espai de 
respostes i no tancar-lo, és no segrestar la política lluny de la 
ciutadania amb la coartada del discurs tècnic, és buscar el dià-
leg, que és llibertat, més que la comunicació, que és monòleg, 
és protegir la paraula dels ciutadans més que conduir-la o ig-
norar-la, és abandonar l’eufemisme com a recurs d’ocultació. 
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Immergits en el núvol de la comunicació, tendim a mirar a baix  
o a dalt, al cel o a la terra. No és estranya la confusió comuni- 
cativa, el retorn de cert discurs de la transcendència o de l’ata-
visme. Són formes de donar realitat a la irrealitat.

Però probablement l’escriptura ens dóna la mesura justa per 
saber si realment la comunicació tapa o la comunicació ja subs-
titueix per molt que ens esforcem a creure el contrari.

Tanmateix hi ha encara dissonàncies significatives en la veritat 
mediàtica que fan pensar que el cercle no està tancat. Si accep-
téssim el repetit principi que només existeix el que té lloc en els 
mitjans de comunicació, hauríem, com a mínim, de ser consci-
ents que aquesta existència no té encara significats equivalents. 
Un exemple ben quotidià, si prenem els media espanyols, tenim 
que la televisió ens dóna encara una visió prou idíl·lica i folklò-
rica del millor dels móns possibles, la ràdio tendeix a derivar 
cap al soroll i el xivarri, mentre que la premsa escrita, en un 
país en què llegeix diaris ben poca gent, encara és la que fa  
opinió. Curiosa contradicció davant de l’èxtasi de la comunica- 
ció. La potencialitat dels mitjans de comunicació presents i fu- 
turs és incommensurable. L’home ha hagut d’acostumar-se 
sempre a les forces creades per ell que en un moment determi-
nat el desborden. L’experiència dels mitjans de comunicació és,  
en aquest sentit, un episodi més. L’èxtasi de la comunicació 
acaba per la via de la recuperació, per això més que un èxtasi 
potser sigui un esclat.

Crear realitat vol dir trobar escletxes per colar la vivència en 
aquesta mateixa realitat comunicativa. I crear realitat vol dir, 
també, reintro duir el diàleg allà on només hi ha comunicació. 
La comunicació va en una sola direcció, el diàleg és transitiu. La  
comunicació pretén aconseguir de l’altre l’assentiment i l’accep- 
tació, el gest pautat que se li demana. El diàleg no pot existir 
sense reconèixer el paper de l’altre; en el moment en què l’es-
borra o el redueix a la submissió, el diàleg deixa d’existir. La 
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comunicació, doncs, és una forma de servitud voluntària, pro-
bablement la més sofisticada. El diàleg passa per la interacció 
i és una via de recuperació de la paraula.

Si per l’escriptura i la política repesquem la realitat, pel diàleg 
hauríem d’intentar repescar el nom de cada cosa de mans del 
parlar per parlar, que és el vertader èxtasi de la comunicació. 
No diuen que les noves tecnologies potencien una comunicació 
horitzontal i perfectament interactiva? Potser en elles està el  
secret, ho haurem de veure perquè, de moment, el que es veu 
en la realitat immediata, en la que ens toca, és tanta o més  
voluntat política que mai de controlar els missatges que van sobre  
la societat, ja sigui des dels mitjans públics o des dels privats, i  
la formació de potents grups de comunicació en què l’especifici- 
tat dels gèneres i de les responsabilitats periodístiques tendei-
xen a difuminar-se i a perdre’s en interessos de grups.

Gràcies.

L’I. Sr. Ricard Fernández Deu

Moltes gràcies, senyor Ramoneda. Gràcies a tots vostès per l’in- 
terès de les seves aportacions i per la constricció al temps que 
els havíem proposat. I ara és el torn del senyor Pellicer. Quan 
vostè vulgui, pot començar el col·loqui.

El moderador

Moltes gràcies. Han estat molt calladets. Ara és el moment del  
seu torn de paraula. Poden parlar de la mediafòbia, de la media    - 
dependència o afegir-hi, si els sembla, la mediafília, que pot ser  
més lúdica; poden parlar des d’un punt de vista d’optimisme his-
tòric, encara que desmitificador i escèptic, d’un realisme histò- 
ric, o a veure si tot plegat ens portarà a un èxtasi de la comuni- 
cació. En qualsevol cas, les seves intervencions són les que te-
nim ganes ja de sentir, des d’aquest mateix moment. Recordin 
la necessitat de presentar-se abans d’adreçar-se a la taula.



Col·loqui
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El Sr. José Antonio Marina

Ser el primero siempre es muy arriesgado. Yo quería comentar  
una cosa que ha dicho Ramoneda para meterme con Puig. 
Ramoneda ha dicho que efectivamente los medios de comu-
nicación actuales favorecen una ausencia de matices. Eso es 
cierto por dos cosas; primero, los grandes medios de comu-
nicación actuales, su gran baza es la rapidez. Como nuestra 
capacidad de lectura no ha aumentado, nos movemos en las 
seiscientas palabras por minuto, para que sigan teniendo éxito 
hay que abreviar los mensajes. Es curioso el lenguaje nuevo que  
están haciendo nuestros chicos cuando hablan a través de los 
móviles, es un lenguaje para los lingüistas fascinante, de abre-
viaturas y de contracciones.

Y, en segundo lugar, la red, los chatting, no solamente hay que 
abre viar el mensaje, sino que además produce —si han asistido 
ustedes a algún chat— una violencia en las respuestas fenome- 
nal. ¿Por qué? Porqué al abreviar un mensaje no podemos eli-
minar el comienzo, el planteamiento de la cuestión, ni podemos  
quitar la conclusión, lo que quitamos es el argumento, y enton-
ces en las comunicaciones se está prescindiendo del argumen- 
to y nuestros jóvenes, posgraduados que son, tienen cada vez 
más dificultad para entender un argumento. Como sin el argu- 
mento y sin la capacidad de atender a razones no hay posi-
bilidad de diálogo, entonces se está empobreciendo el diálogo, 
no se está aumentando el diálogo, aunque dé la impresión su-
perficial de que se está aumentando el diálogo.

Es posible, y ahora me meto con nuestro moderador, con Ri-
card, es po sible que acabe pasando como en los parlamentos, 
que efec tiva mente era una institución para entenderse y yo no 
he visto a nadie que atien da a razones en el Parlamento: quien 
entra con una opinión sale con una opinión, que es el fracaso 
del discurso, del diálogo y de la razón.
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L’I. Sr. Ricard Fernández Deu
Queda invitado el profesor Marina a asistir al próximo pleno 
del...

(Aplaudiments.)

El moderador
Si algú volia una provocació, està servida.

L’I. Sr. Ricard Fernández Deu
El senyor Puig volia respondre, no sé si em correspon però en 
tot cas faig el suggeriment.

El moderador
Davant d’un mestre com vostè...

El Sr. Valentí Puig i Mas
És una resposta que no pot ser explicativa perquè seria llarga, 
però és una afirmació i és la següent. No crec que així com el 
professor Marina deia abans —que vivim en un dels moments 
més bons de la humanitat en matèria de sanitat, d’ensenya-
ment, de tota mena de benestars incomplets i finits, perquè la  
naturalesa humana és imperfecta i finita—, també vull dir que 
no crec que hi hagi hagut cap moment en la història de la hu-
manitat que hagi tingut tan bons diaris de punta a punta del 
planeta, tan bons diaris amb tanta capacitat d’anàlisi i de ma- 
tís com tenen els diaris avui dia.

El Sr. José Antonio Marina
Yo tengo que decir una cosa. En primer lugar —y ahora sí que 
me voy a meter con más gente—, la gente no quiere ser infor-
mada, la gente compra el periódico que le va a dar la razón, y 
eso es tremendo. Infor marse es cada vez difícil, hay que leer 
muchísimo, y como la gente no lee, no se informa. Los perió-
dicos son maravillosos, pero habría que dedicar casi el día  
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entero a leer un periódico. Y sobre todo el hecho de la selección 
del periódico. ¿Por qué se compra un periódico en vez de otro? 
¿Para estar informado? Yo lo dudo. Para encontrar argumentos 
de mi punto de vista, no para otra cosa, y esa, yo creo, es la cri- 
sis grande de todo el mundo de información en diarios, que me  
parece la más poderosa.

El Sr. Josep Ramoneda i Molins

Tinc la impressió que seria difícil dir si els diaris són millors o  
són pitjors, és una cosa, en fi, que seria complicat d’avaluar, 
Valentí. Però a mi em sembla que és evident l’impacte de la 
televisió sobre els diaris, començant per la seva forma i comen- 
çant per l’avaluació de les notícies. (Algú diu: «Pel color») Això, 
començant per la seva... Hi hauria, hi hauria un factor d’espe- 
rança, que és que últimament hi havia una enquesta que asse-
nyalava els diaris més influents a Europa, i resultava que els 
diaris més influents a Europa eren tots els que encara no tenen 
color, o que el tenen en dosis molt petites.

Bé, això pot ser un element positiu, però també pot ser un ele-
ment negatiu, perquè vol dir que el que els experts valoren com  
a diari influent és el que no correspon exactament amb el que 
l’opinió ciutadana valora com a diari, en la mesura que els al- 
tres s’assemblen més al model de televisió, que és el model 
imperant, no? No ho sé, però, en tot cas, em sembla que la in- 
cidència de la televisió —tant en la forma com en la selecció de 
la informació— en els diaris actuals és evident.

El moderador

Els ponents han tingut el seu torn. Aquest és el seu. Seria con-
venient que si volen discutir algunes de les coses que s’han afir-
mat aquí, fessin ús de la paraula, o si hi estan d’acord també, o 
si volen afegir alguna de les coses que no s’han dit.

Senyor Jaume Serrats i Ollé.
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El Sr. Jaume Serrats i Ollé (conseller del Consell de l’Audiovisu- 
al de Catalunya) 

Intervinc perquè ja que no hi ha ningú més que vulgui inter- 
venir... Jo voldria només fer una qüestió, que és que en  
comptes de parlar de la cultura del nou audiovisual, parlar  
de la cultura a l’audiovisual i, per tant, parlar, en aquest cas,  
de quina és la presència que ha de tenir la cultura a l’audio- 
visual i el cas concret de la llengua. Voldria plantejar dues 
qüestions en el temps, una actual i una que pot passar d’aquí 
a un any.

Actualment ens trobem que a Catalunya tenim encara, a nivell 
autonòmic, el monopoli d’una televisió pública, és a dir, no té 
competència a nivell autonòmic. Aleshores, si l’oferta que en 
aquests moments es rep a Catalunya des del punt de vista de 
l’expressió lingüística, a Catalunya es rep una oferta majorità-
riament amb una llengua, la pregunta seria, lligant-la amb el 
que és el títol d’aquesta Jornada, si es podria qualificar a Cata-
lunya, en aquests moments, com a servei públic, la utilització 
de la llengua minoritària en els mitjans audiovisuals que hi ha 
en aquests moments aquí a Catalunya i, per tant, que tota la 
programació de la televisió autonòmica estigués impregnada,  
a través de la llengua, de la noció de servei públic. És a dir, si 
per exemple a Catalunya, en aquests moments, una programa-
ció d’entreteniment, com pot ser un concurs, que en una altra 
televisió pública que no tingués el problema de la presència de  
la llengua podria perfectament no ser servei públic, aquí tindria  
aquesta definició o aquesta noció pel concepte del paper que ha  
de fer la llengua en aquests moments.

Aquesta situació passem-la a d’aquí a un any. D’aquí a un any, 
possiblement, tindrem, a Catalunya, una capacitat de televisi-
ons privades autonòmiques a través de les concessions de les 
digitals terrenals. Si aquestes televisions privades autonòmi-
ques tenen una oferta en català —i, per tant, les raons per les 
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quals ara estem parlant del tema llengua no seran ja vàlides en  
aquell moment—, deixaria de tenir, la llengua, la noció de 
servei públic i, per tant, la televisió pública tindria un paper,  
en servei públic, que no estaria lligat a la llengua. I, aleshores, 
en la mesura que tenim aquí un paquet publicitari molt limitat 
com són els sis milions, i les televisions privades necessitarien 
aquest paquet per poder sobreviure com a tals, aleshores cal-
dria donar a la televisió pública un paper de servei públic bas-
tant restringit i eliminar gran part de la seva publicitat. Amb la  
qual cosa, aquesta televisió pública, el més segur, és que passés  
de tenir el nivell que té actualment a passar a una segona o ter- 
cera categoria, alguna cosa semblant al que ha passat fa poc a 
Portugal quan la televisió pública, per la pressió de les priva-
des, ha deixat de ser la capdavantera per passar a ser la terce- 
ra en aquests moments, és a dir, a ser l’última de les televisions 
generalistes.

La pregunta, per tant, seria, aquest paper de la llengua o de la 
cultura a la televisió pública, quin és el paper que ha de jugar 
en funció de la realitat d’avui i de la possible realitat d’aquí a 
uns dies? La pregunta no la faig a ningú en concret. En tot cas, 
com que a la taula hi ha diferents sensibilitats, doncs a qui la 
vulgui contestar.

El moderador

Això té un risc, eh? Ara el veurem.

El Sr. Jaume Serrats i Ollé

Sí, el temps... (Rialles.)

El Sr. José Antonio Marina

Voy a contestar yo precisamente por no ser catalán. Yo soy 
muy re ticente respecto de todos los organismos, todos los  
órganos de comu nicación estatal o gubernamentales, de entra-
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da. De manera que, en principio, ninguna, y entonces eso es 
como en economía presu puesto base cero; muy bien, ninguna. 
Explí queme las razones por las que debe haber una televisión 
pública. A mi me parece que una de les posibilidades que hay 
de justificar una televisión pública es en un ambiente donde las  
televisiones privadas no favorecieran el lenguaje que, entonces  
sí, hubiera una televisión para fomentar el uso, para..., y  
entonces que tuviera las mismas..., podría tener las mismas 
carac terísticas prácticamente que una televisión privada, pero 
con la pro gramación en el lenguaje que se quiere proteger. Eso 
hace que esa razón funcione en Cataluña, pueda funcionar en 
el País Vasco, pueda funcionar en Galicia, pero no que funcione 
en Madrid, de manera que desde luego en Madrid no nece-
sitamos una televisión pública para que nos enseñe el caste-
llano o el madrileño.

Entonces, cuando se quita la razón lingüística, hay que buscar 
otra razón para mantener una televisión pública y hay que ex- 
plicar muy bien cuál es la otra razón. Yo, en principio, que 
los políticos tengan en su medio medios de comunicación, me  
parece mal, ¿que lo tenga el Parlamento? puede ser otra cosa,  
si lo hacen, pero en último término tenía que ser una especie de 
democracia ilustrada. Es decir, en estos momentos en que hay 
unos medios tan poderosos, en que hay, por ejemplo, el tema de  
la globalización, el único problema es quien lo maneja, y pueden  
ser los Estados, pueden ser las multinacionales, pueden ser 
los ciudadanos. Yo, en todo caso, me fío de los ciuda danos,  
si los ciudadanos son ilustrados; si no, ni de los ciudadanos.

El Sr. Josep Ramoneda i Molins

Jo crec de tota manera, contestant en part en Marina, que la raó 
de la televisió pública està en la televisió privada. Si la televi- 
sió privada no fos com és, probablement jo estaria d’acord amb 
ell que la televisió pública seria perfectament prescindible.
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A mi em sembla que hi ha una distinció de base que és clara-
ment ideològica i intencionada i confusionària, que és la distin-
ció entre televisió pública i televisió privada. És una distinció 
que equival a dir: podem ser exigents amb la televisió pública, 
però amb la privada només podem fer una cosa que és tancar  
el televisor. A mi, això, em sembla que és una mica massa radi-
cal. S’ha de ser exigent amb la televisió pública, però jo també 
crec que la televisió privada té unes exigències de responsabi-
litat social i democràtica que no escapen a ningú i tampoc a la 
televisió privada. Per tant, a mi, aquesta distinció sempre m’ha 
semblat que donar-la per instal·lada, per definitiva i per no ser 
objecte de discussió, i que, per tant, només hem de parlar de la 
pública perquè la privada faci el que li doni la gana, no em re-
sulta massa convincent, i la prova que no és massa convincent 
és que els polítics fan tants esforços per controlar la privada 
com la pública, el que passa és que els costa més perquè a la 
pública poden donar ordres directes i a la privada han de do-
nar-les indirectament i intentar fer pressions i xantatges.

En tot cas, a mi em sembla que, home, seria una opció ideal que 
la televisió catalana pública no s’hagués de justificar pel cata- 
là, sinó que, diguem, el català fos ja suficientment normalitzat 
en aquest país com perquè ja formés part i pogués ser una te-
levisió que tingués la seva lògica en la societat, en la lògica de 
la societat bilingüe en què vivim, però em sembla que encara 
no és així.

El moderador
Senyor Valentí Puig.

El Sr. Valentí Puig i Mas
Si em permet contradir en Josep Ramoneda, perquè jo crec que 
si la justificació que existeixi televisió pública és que és igual a  
la privada, em penso que és una justificació falsa, perquè ales-
hores...
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El Sr. Josep Ramoneda i Molins
Perdona, Valentí, no he dit que és igual; les televisions pri-
vades, tal com són ara, són la justificació que fa que siguin 
necessàries les televisions publiques.

El Sr. Valentí Puig i Mas
Però sensu contrario vols dir que pel fet que la televisió pú- 
blica..., que existeixi televisió privada, ha d’haver-hi una  
televisió pública que sigui capaç de competir amb la priva- 
da, entrant en un mercat...

El Sr. Josep Ramoneda i Molins
Que sigui capaç de fer una televisió suficientment, diguem- 
ne, civil per contrarestar la televisió privada.

El Sr. Valentí Puig i Mas
Però qui diu que l’empresa privada no pot fer televisió civil? 
Qui diu que, com en el cas dels Estats Units, les televisions 
privades no poden crear un públic, crear una televisió públi- 
ca, per exemple?

El Sr. Josep Ramoneda i Molins
Que la pot fer, probablement, però, de moment, no la fa.

El Sr. Valentí Puig i Mas
Però tampoc no la fa la pública.

El moderador
No s’afegirien a aquest diàleg? Por favor.

El Sr. Jean Noël Dibie
Oui. Je vais parler en français. Je crois vraiment que ce débat 
télévision publique ou télévision privée d’abord est un mau-
vais débat. Je crois qu’il faut d’abord se poser la question de 
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savoir quelle est la finalité de la télévision. Il y a une télévision 
commerciale qui a pour finalité de faire du profit; donc, est la 
seule finalité, et qui est une télévision qui, dans un univers de 
plus en plus concurrentiel, peut être rachetée à tout moment, et 
les mouvements de concentration sont mouvements de concen-
tration très dangereux que l’on connait bien, que l’on vit bien.

La télévision publique, la télévision de service public, et je crois 
que l’on ne doit pas confondre le statut social de l’entreprise, 
que les capitaux appartiennent à l’État ou que les capitaux ap-
partiennent à d’autres gens, mais cette notion d’une télévision 
de service public, une télévision des citoyens —vous l’avez dit  
vous même, professeur, tout à l’heure— est indispensable.

Si nous ne pouvons pas mantenir cet équilibre entre une télé-
vision..., n’employons pas le terme public et privé, car il prête 
beaucoup à confusion, il prête d’autant plus à confusion ici, en 
Espagne, où tradi tio nellement la télévision publique est une 
télévision commerciale. Ce qui n’est pas le cas dans un autre 
pays européen. La question n’est pas de savoir si on a besoin 
d’une télévision publique ou d’une télévision privée, la ques-
tion est que, dans un univers de plus en plus con currentiel, si 
l’ensemble du média télévision, au sens large, du média audio- 
visuel, n’est plus qu’un média purement commercial, avec 
comme seule finalité de faire du profit, c’est à ce moment là 
qu’on perdra notre âme.

Merci.

[Traducció]

Sí, parlaré en francès. Crec que veritablement aquest debat televisió 
pública o televisió privada, primer és un mal debat. Crec que primer 
ens hem de fer la pregunta de saber quina és la finalitat de la televi- 
sió. Hi ha una televisió comercial que té com a objectiu fer beneficis. 
És l’única finalitat i és una televisió que, en un món cada vegada més 
competitiu, pot ser comprada en qualsevol moment, i els moviments 
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de concentració són moviments de concentració molt perillosos, que 
els coneixem molt bé i que els estem vivint.

La televisió pública, la televisió de servei públic, jo crec que no hem pas  
de confondre l’estatus social de l’empresa, que el capital pertanyi a 
l’Estat o que el capital pertanyi a altres persones, però aquesta noció 
d’una televisió de servei públic, una televisió dels ciutadans —vostè 
mateix ho ha dit abans, professor— és indispensable.

Si nosaltres no podem mantenir aquest equilibri entre una televisió..., 
no fem servir la paraula públic i privat, perquè pot haver-hi confusi-
ons, pot haver-hi confusions aquí a Espanya on, tradicionalment, la 
televisió pública és una televisió comercial, cosa que no passa en un 
altre país europeu. La qüestió no és saber si necessitem una televisió 
pública o una televisió privada, la qüestió és que en un món cada ve- 
gada més competitiu, si el conjunt dels mitjans de comunicació de 
televisió, en el sentit més ampli, dels mitjans audiovisuals, només és  
un mitjà de comunicació purament comercial amb l’únic objectiu 
d’ob tenir beneficis, és en aquest moment que perdrem la nostra  
ànima.

Gràcies.

El moderador

Senyor Salvador Cardús.

El Sr. Salvador Cardús i Ros

Lligant amb el que deien abans i, de fet, amb el que es diu ara, 
jo crec que sí que el català, la llengua, ha justificat la televisió 
pública, però el problema ha estat o el problema podria ser 
quan el català justifiqués, acabés sent un pretext per al poc ri-
gor en els continguts, és a dir, que s’invertís la raó de ser. Una 
cosa és que hi hagi una raó de ser que justifiqui una televisió 
pública, l’altra és que, amb el pretext de ser els únics que uti- 
litzen el català, això permetés justificar qualsevol altre con- 
tingut.
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A mi em sembla que per vincular-ho amb el debat, amb el títol  
del debat sobre els valors del servei públic, el que caldria és 
veure de quina manera, com és possible introduir la tensió que 
ha de provocar aquesta noció de servei públic en la lògica dels 
mateixos mitjans d’audiovisuals, siguin públics o privats. És a 
dir, com es trenca, en certa manera, com deia el senyor Dibie, 
aquesta lògica estrictament comercial en els mitjans de comu-
nicació, en particular a la televisió. Per exemple, assumint res-
ponsabilitats o reflexions responsables sobre el que és —com 
deia abans— la intervenció en els costums socials, o bé per sa-
ber quina mena d’autolimitacions s’ha d’imposar una televisió 
pública precisament per respondre a aquest imperatiu del va- 
lor del servei públic. No crec que TV3, per dir-ho així, hagi d’in- 
tentar veure com fer un Gran Hermano, diríem, homologable 
des d’un punt de vista públic, allò un Gran Hermano a la cata-
lana, sinó simplement és possible que hi hagi terrenys o terri-
toris en els quals hagi de tenir clar que no hi ha d’entrar de cap 
manera perquè no és la seva missió específica.

O, fins i tot —i ja sé que és utòpic—, però es tractaria de saber 
fins a quin punt una televisió pública per respondre en aquests 
valors de servei públic no hauria, fins i tot, d’introduir elements  
que anessin en contra de la complicitat en la feblesa de la qual 
s’alimenta la mateixa televisió. Vull dir..., dic feblesa per no dir  
el mal, però si el que alimenta l’audiència televisiva fonamen-
talment és, doncs jo què sé, aquesta renúncia al coneixement, a  
la informació, o el que alimenta la televisió, l’audiència televi- 
siva, és la banalitat o és la repressió sentimental que busca ser 
compensada en un cert exhibicionisme, es tractaria de veure  
com la televisió, per complir aquest servei públic, és capaç d’in-
troduir, diguem, elements revulsius en contra del que és el  
camí fàcil per obtenir audiència. Ja sé que això, en la mesura  
que és introduir una tensió, els mateixos responsables d’a-
conseguir resultats en la televisió pública no seran ells qui 
s’in troduiran tensions addicionals, però probablement des  



136

dels poders públics és des d’on s’hauria de forçar aquesta  
tensió.

El moderador
Allà, si us plau.

El Sr. Ramon Palacio i Lesn
Hola, bon dia. El meu nom és Ramon Palacio. Jo treballo en una  
empresa del sector de tecnologies de comunicació i de teleco- 
municacions. Voldria plantejar a la taula si creuen que és possi-
ble que es reprodueixi l’efecte que ha passat en aquest sector, en 
el sector de les tecnologies, on ha explotat, ha esclatat la bom-
bolla tecnològica, les empreses puntcom van començar a va ler 
molt i ara ja no valen tant. I segurament van començar a va- 
 ler molt perquè van imitar el model televisiu: valien en tant que 
clients tenien que no pagaven, que és exactament el que passa  
amb el model televisiu. Aquest... S’ha produït un fenomen rà-
pid: en un parell d’anys han pujat i han baixat, suposo que es- 
tem en un punt ara d’equilibri.

Jo crec que en tot el món de l’audiovisual encara estem en la 
pujada, va començar molt abans, però encara estem en la puja- 
da; encara les empreses televisives valen en tant que clients, en  
tant que televidents, en tant que audiència tenen. Aquesta tar-
da en parlarem potser una mica més, d’això. Però realment el 
fons que hi ha d’interès és escàs o és petit. Es pot produir una 
davallada del valor de les empreses televisives en relació amb 
la seva audiència? És a dir, els fenòmens que s’estan... o les ei- 
nes que s’estan utilitzant per donar valor —com per exemple el  
futbol, s’ha parlat al principi, el president del Parlament ho ha 
comentat d’entrada, i és que és un terreny on la mateixa, on les  
mateixes televisions públiques també juguen el joc—..., pot  
deixar de tenir valor i pot baixar, ho repeteixo, tot el valor de 
les empreses en funció d’això?
Gràcies.
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El moderador

Algun voluntari de la taula que vulgui contestar aquesta inter-
venció? (Pausa.) Tots alhora no, si us plau.

L’I. Sr. Ricard Fernández Deu

Sembla que hi ha una coincidència a no donar resposta o no 
oposar cap argument al que s’acaba d’expressar. Suggereixo 
que si hi ha algú a la sala que pugui fer d’espàrring de l’inter-
locutor, tal vegada fóra interessant de donar-li la paraula.

El moderador

No sé si amb aquesta funció, senyor Miquel Puig...

El Sr. Miquel Puig i Raposo

Sí, sí, tractaré de contestar aquesta pregunta. En la meva modes-
ta opinió jo crec que no es poden comparar les televisions..., el  
valor de les empreses de televisió amb el valor de les puntcom. 
Les puntcom, efectivament, tenien clients que no pagaven. Les 
empreses..., les televisions tenen dos tipus de clients, o són cli-
ents de pagament —les televisions de pagament— o són clients 
de no-pagament, però, de tota manera, generen uns ingressos 
a través de la publicitat. Per tant, em penso que aquesta com-
paració no és certa.

Les empreses, les televisions obertes que generen ingressos de 
publicitat normalment guanyen molts diners, i la valoració que 
tenen en els mercats reflecteix aquests guanys i, per tant, em 
penso que això és relativament sòlid. Les televisions de paga-
ment, en general, generen moltes pèrdues i les valoracions de 
mercat també reflecteixen aquestes pèrdues. Per tant, en aquest 
sentit em penso que no hi ha bombolla i, per tant, no explota- 
rà. Les unes perquè guanyen i les altres perquè perden.
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És veritat que el valor inicial de les televisions de pagament es  
va fer en funció d’unes hipòtesis de nombre de clients que 
s’apuntarien, que després aquestes hipòtesis no s’estan com-
plint, de moment; el temps dirà si es compleixen o no. Però em 
penso que no hi ha comparació.

El moderador

Queden cinc minuts, si algú es rumiava la seva intervenció per 
al final? Josep Manuel Domínguez. A la dreta, si us plau.

El Sr. Josep Manuel Domínguez

Sí, a veure, referint-me a aquesta última qüestió de les puntcom,  
només volia fer un afegit que el senyor Marina també ha dit 
abans, quan parlava de la comptabilitat creativa, no? Si... No hi  
ha ésser humà en aquest país, en aquest planeta —sigui empre- 
sari o sigui una multinacional— que sigui capaç de fer un  
businessplan a cinc anys, és impossible. Per tant, les venture ca-
pitals estan obligant les companyies a fer literatura comptable 
davant clients inexistents, no és que no paguin, és que no exis-
teixen. Per tant, aquesta és la resposta, en síntesi, a la qüestió 
que aquest senyor deia.

Però a vostè li volia fer una qüestió perquè m’ha interessat molt  
el seu discurs històric optimista —sort que és optimista i histò-
ric—, perquè tenía la sensación de que el mando tenía puesta 
la pausa en algunos momentos. Le voy a explicar por qué.

Ha dicho cosas muy interesantes pero hay una cosa que me pa - 
rece que quiero entenderla bien, para saber donde estamos to-
dos en el nivel de discurso. No se si a usted le preocupa que los  
burros estén delante de una pantalla, a mi me encanta que es-
tén delante de una pantalla, los burros, los ratones y los seres 
humanos, que los burros se comuniquen con burros, que los 
ratones con ratones, que los seres humanos con burros y rato-
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nes, y todos a la vez, unos para que los burros sean más sabios, 
los ratones más listos y el hombre se libere en las zonas más 
deprimidas de este mundo. Por lo tanto, apoyo que los burros 
estén delante de un ordenador. No, quizás lo he entendido mal, 
pero quería este matiz que me parecía un tanto radical en su 
discurso, ¿no? Por lo tanto, es decir: ¿esta es su visión o yo la he  
entendido mal?

El moderador

Por alusiones.

El Sr. José Antonio Marina

No, esa es la visión desde el punto de vista de un educador. 
Estamos lanzando el mensaje de que la tecnología sustituye al 
conocimiento. Y entonces una cosa es saber manejar la tecno-
logía para acceder a Internet, y otra cosa es entender lo que se  
transmite a través de Internet. Lo que le digo es: nuestros jóve- 
nes en este momento manejan los ordenadores espléndi-
damente bien y, como no saben nada, no entienden lo que hay 
en Internet. De manera que, si queremos que Internet sea útil, 
te nemos que formar a la persona que está delante de la pan-
talla.

Entre otras cosas...., es decir, un sistema informático vale lo que  
vale la persona que está delante de la pantalla, sobre todo te-
niendo en cuenta que la presión, en primer lugar, de las com- 
pañías, de la ideología de las compañías fuertes en Internet 
transmitidas, además, a través del MIT, del Instituto Tecno-
lógico de Massachusetts y de su Media Lab, que está haciendo 
una ideología de la informática absolutamente descabellada, 
está lanzando el siguiente mensaje... Negroponte —Negro-
ponte a mi me parece una persona listísima pero absolutamente  
detestable— no puede decir que la inteligencia está en el siste- 
ma. La inteligencia está en el ser humano que hay delante del 
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sistema. No es posible que en un mundo económico, en un 
mundo social, en un mundo donde, empezando por Bismarck 
—que comenzó el sistema de la seguridad social, por cierto, por  
cierto—, hemos llegado a una serie de logros sociales muy fuer- 
tes en que las relacines humanas hasta hace poquísimo tiempo  
tenían mucha importancia en la empresa, que aparezca Bil  
Gates en su último libro, que se llama Los negocios en la era di-
gital, y diga: «Mire usted, lo que necesita una empresa es tener 
un sistema neural digital fantástico, lo que haya delante de la 
pantalla no importa». A eso me niego, a eso me niego rotunda- 
mente.

Lo importante de una empresa no es el sistema digital, ese es el 
timo, ese es el timo de la informática. Porque luego, eso sí, Bill 
Gates a fuerza de talonario se pasea por todas las universida- 
des del mundo contratando a quien se lo sabe. Necesitamos 
formar gente inteligente delante de la pantalla, y no debemos 
pensar que el hecho, como dijo en un foro europeo de educa-
ción el representante de Innovación Educativa —estaba en una 
mesa como esta, era el representante de Inno vación Educativa  
de la Unión Europea, yo estaba también, y no me acuerdo 
quien está—..., dijo: «Ya se ha resuelto el problema de la escue- 
la. El problema de la escuela se ha resuelto en el momento en 
que todas las escuelas estén conectadas a Internet». Hay que ser  
muy bruto o hay que ser un mal intencionado, hay que ser un 
mal inten cionado. No servirá para nada el sistema informático 
si no forma mos a la gente que hay delante de las pantallas, y 
este era mi mensaje.

Como soy delegado de educación me cabreo mucho, siento el 
acaloramiento.

El moderador

Senyor Valentí Puig.
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El Sr. Valentí Puig i Mas

Justament la societat del coneixement consisteix en una alian- 
ça única entre el capital tecnològic i el capital humà. És la po-
tenciació màxima del capital humà a través d’una tecnologia 
que permet treure una rendibilitat del capital humà que mai 
s’havia tret fins ara, perquè l’home es dedicava al treball manu- 
al, etcètera. I avui dia és un pur treball de la intel·ligència, i en  
aquest sentit la intel·ligència humana és insubstituïble. La cons-
ciència existeix en l’home, no existeix en els sistemes digitals ni  
ens els sistemes neuronals informàtics. Però el positiu, la culmi- 
nació del sistema de mercat i de lliure capitalisme és justament 
això: la coalició entre la tecnologia i el capital humà. El perfec-
cionament del capital humà en una societat avançada.

El Sr. José Antonio Marina

Sí, pero fíjate, Puig, yo creo que ahí estás siendo muy optimis- 
ta y un poquitín ingenuo. Hablemos de la nueva economía. La 
nueva econo mía está fundada en la tecnología muy poderosa, 
de acuerdo. En este momento no hay sólo una nueva econo-
mía, hay la nueva economía y la antigua economía. ¿En qué se  
caracteriza? Que la nueva economía, precisamente por la índole  
de la tecnología, es eficacísima cuando maneja información. 
¿Qué industrias manejan información? Las empresas de infor-
mación, las empresas de espectáculos y las empresas finan-
cieras. En cambio, a la antigua economía..., la antigua economía 
es la que se encarga de fabricar objetos y de entregar objetos, 
también con el apoyo de la tecnología, pero la antigua econo-
mía es la que tiene que tratar con objetos.

Por ejemplo, un ejemplo de empresa de nueva economía,  
Amazon, no, Amazon son dos empresas: una es la que tiene  
todos los libros del mundo disponibles en la pantalla, y luego 
la otra es la que un «currito» te lleva el paquetito a casa, que 
pertenece a la nueva economía, no, perdón, que pertenece a la  
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antigua economía, a la de siempre. De manera que son dos 
cosas, y en las empresas se está dando una ruptura radical: los  
que manejan la nueva economía son los de los contratos  
blindados porque la empresa no quiere que se vayan, y los que  
manejan todo el trasiego del paquete, son los de la antigua 
economía, los de contratos basura porque la empresa no quiere 
que se queden. Y eso pertenece también a todo este barullo. Y 
si no se estu dian esas dos cosas, no estamos comprendiendo el 
lío en que nos estamos metiendo.
Por ejemplo, el mercado laboral se está degradando en todo el 
mundo, incluído Estados Unidos. Desde el año 72, las rentas de 
trabajo, los sueldos de los empleados americanos están bajando 
de poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque hay una competencia 
globalizada sin regulación.

El moderador
Sotmeto al criteri de la presidència de la taula la continuïtat 
del debat. Hi ha una paraula demanada pel senyor Joan Tapia. 
Podria ser l’última?

El Sr. Joan Tapia
Joan Tapia. Querría preguntar al señor Marina, porque me ha 
intere sado mucho una afirmación que ha hecho, de que no se 
compran diarios para informarse, sino para reafirmarse en sus 
posiciones. Entonces me gustaría saber si eso lo atribuye a que 
pasa en Madrid, a que pasa en toda España, a que pasa en toda 
Europa. Exactamente el marco geográfico de esa afirmación 
cuál es, y en todo caso, ¿por qué pasa eso? ¿Porqué los ciuda-
danos quieren ser reafirmados en sus convicciones, porqué la 
prensa está demasiado controlada, por qué motivo?

El Sr. José Antono Marina
Bueno, si alguien sabe como funciona la prensa es Juan Tapia, 
de manera que tengo poco que decirle. Entre otras cosas porque  
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eso es..., tengo que decir que los datos que yo tengo son datos 
no hechos directamente a usted, porque usted por qué elige 
esto..., sino una especie de rasgos, incluso que manejan los pe- 
riódicos, rasgos de a quién va dirigido este periódico. En Cata-
luña el público a quien va dirigida La Vanguardia es un públi- 
co que usted, señor Tapia, sabe más o menos que es... Cuando 
apareció El Periódico hubo el problema de a quién va a ir diri- 
gido esto. Cuando apareció en Madrid —por ejemplo, el último 
periódico que ha aparecido— La Razón, lo primero que hicieron 
fue ver a qué demonios, a qué tipo de demonios de lectores 
vamos a... (Remors de veus.) No sean ustedes malos, a quien va...

Y lo que sí es verdad es que no se pueden leer todos los perió- 
dicos salvo personas que quieran informarse. Y el mecanismo...,  
a lo que yo me refería es que el mecanismo de contar el perió-
dico, naturalmente dentro de un cierto estándar, el períodico 
panfletario a lo mejor no, pero sí es verdad que el ABC tiene un 
tipo de lector muy peculiar, La Vanguardia muy peculiar, El País 
muy peculiar y El Mundo muy peculiar. Es decir, y que cuida 
mucho al mensaje y que cuida mucho al lector, salvo aquellas 
incursiones que se hace a ver si se roba lectores de alguien, pero  
todo el mundo sabe a quien puede robar lectores. Cuando apa-
rece, por seguir con el tema de La Razón, sabía que tenía que ro- 
 bar al ABC o a algunos de El Mundo, a El País era difícil que le  
robara. Cuando ustedes hicieron el intento, que a mi me pare- 
ció espléndido, porqué la sección de Madrid, además, de La 
Vanguardia es estupenda y es el periódico que yo leo en Ma-
drid, entonces supieron con quien podían competir. No iban a 
competir con El Mundo, no, El Mundo a La Vanguardia no le qui- 
ta ni un lector porque es otro tipo de lectores.

Y a mi lo que me preocupa es la psicología del lector o la psi-
cología de las tertulias. La gente quiere caña, la gente quiere 
que el mío, bueno quiere que me den argumentos después para 
estar seguro que es muy, de que yo tengo razón y me gusta el 
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virulento. Una de las ventajas que ha tenido La Vanguardia es 
que no ha entrado nunca en ese juego, cuando yo lo conozco, 
de intentar atraerse por hipérbole —lo decía antes Ramoneda— 
a sus lectores. Pero el público de los lectores es muy fijo, y eso 
me parece a mi que no es bueno, igual que no me parece que 
sea bueno el votante fijo, debería haber muchos votantes flotan- 
tes y debería haber muchos lectores de periódicos flotantes a 
ver quien tiene la razón.

El moderador

Vol afegir algun argument, senyor Joan Tapia? Disposem de 
deu minuts d’extra temps. El micròfon, si us plau.

El Sr. Joan Tapia

Simplemente si esta explicación que está muy bien hecha res-
pecto al marco geográfico de la Península, si cree que eso pasa, 
también, en otros países como Alemania o Inglaterra o Italia o  
Francia.

El Sr. José Antonio Marina

Yo creo que donde es posible que menos pase, yo creo que, 
ahora lo co nozco menos, yo creo que antes pasaba poco, pasa- 
ba algo menos en Fran  cia, pero la verdad es que no se lo podría 
decir. Es posible que sea, de pende un poco de los países que 
vienen de una..., los países cuanto más separados en clase o 
cuanto más politizados estén, desde luego tie nen más apoyo a  
un público estable. Cuando se dan factores errá ticos como, por 
ejemplo, en Inglaterra The Sun tenía un público muy claro, con-
servador, pero de repente Murdoch un día se levantó antes de 
las últimas elecciones y dijo «The Sun backs Blair», era el titular. 
Ahora de repente The Sun va a apoyar a Blair, nadie explicó por  
qué, habían estado Blair y Murdoch antes... —y esta fue otra 
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cues tión—, y entonces cambió de orientación. Bueno, es posi-
ble que entonces sí cambiara de lectores, porque lo que sí es 
cierto es que la ads cripción política, más o menos militante del 
lector, sí tiene mucha im  portancia en la elección del periódico, 
y entonces cuanto más polarizado esté un país es posible que 
la polarización de los lectores sea mayor.

El moderador

Senyor Valentí Puig.

El Sr. Valentí Puig i Mas

També agrairia al professor Marina que em digui ingenu per-
què dec ser un d’aquests «burros» que estan davant Internet, 
no? La nova economia no només prové d’Internet, la nova eco- 
nomia prové d’unes iniciatives acceptades avui dia com a orto- 
dòxia econòmica pràcticament pertot arreu que inclouen la 
libe ralització de mercat, la desregulació, la privatització, etcè  -
tera. Sense això, la nova economia no hauria pogut triomfar. I  
d’altra banda, és cert que ja diuen allò que el b-to-b ja no és  
business to business, sinó que és business to banking, però el fet és 
que el business..., avui dia la segona passa del comerç electrònic 
és la logística. I s’està fent un esforç d’imaginació logística i de 
sistemes de distribució importantíssims, i això hem de veure 
quins resultats té, perquè —com deia abans— no pots tenir l’in- 
vent i immediatament tenir el sistema de distribució. Tot se-
gueix unes etapes, però la logística que s’està avui operant sem-
bla molt avançada i que donarà molt bon rendiment econòmic.

El moderador

Alguna intervenció més? Bé, doncs, si no hi ha cap altra inter-
venció des de la taula, senyor president.
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L’I. Sr. Ricard Fernández Deu

Només dir que són tots convidats a dinar i que a dos quarts de 
quatre hi tornarem puntualment.

Moltes gràcies.
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L’I. Sr. Josep Bargalló Valls (diputat al Parlament de Catalunya)

Molt bona tarda. Anem a començar la segona part d’aquesta 
Quarta Jornada Parlamentària sobre Mitjans de Comunicació 
Audiovisual que organitza el Parlament de Catalunya, el Con-
sell de l’Audiovisual de Catalunya i la Corporació Catalana de 
Ràdio i Televisió, que si al matí ha estat centrada, en primer 
lloc, en les opinions i les aportacions de personalitats destaca- 
des dels mitjans d’informació públics de la Comissió Europea  
i, posteriorment, de creadors d’opinió, ara, a la tarda, en aques-
ta taula rodona sobre pluralisme extern i competències, estra-
tègies, continguts i audiències, se centra en la participació de 
personalitats també molt destacades de l’àmbit dels mitjans 
audiovisuals tant de premsa, com de ràdio o televisió o multi-
mèdies des de la perspectiva de l’empresa privada.

El títol «Pluralisme extern i competència: estratègies, continguts, au- 
 dièn cies» es basa en un concepte inicial, el del pluralisme extern,  
poc conegut a casa nostra fins que el mateix Parlament de Ca-
talunya el va introduir en la Llei de la creació del Consell de  
l’Audiovisual de Catalunya, a través del que ja havia fet el 
Consell Superior de l’Audiovisual francès a l’hora de crear 
aquest concepte que es fonamenta en el fet que si el pluralisme  
intern dels mitjans públics és la necessitat que els mitjans pú-
blics reflecteixin la realitat social no des d’una perspectiva par-
tidista o d’una ideologia concreta, sinó reflectint la pluralitat de  
la societat, el pluralisme extern és la necessitat que tenen els 
organismes públics de vetllar perquè, en el conjunt de mitjans 
que la societat té, totes les sensibilitats, totes les perspectives 
culturals hi siguin representades i que, per tant, qualsevol ciu-
tadà o ciutadana pugui trobar-hi aquelles necessitats d’infor-
mació que té.

Per a aquesta taula rodona tenim la participació —com he dit 
abans— de personalitats destacades del món de la premsa i de 
l’audiovisual privat. Com veuran vostès, ve més gent que en les 
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taules rodones inicials; es tractava de garantir aquest pluralis- 
me extern fins i tot també des del Parlament. Això produirà que 
el temps d’intervenció dels ponents sigui inicialment un temps 
limitat a deu minuts, i que, en tot cas, després en el debat que 
conduirà el senyor Ramon Pellicer, com al matí, es puguin te- 
nir més opinions concretes sobre aspectes que vostès desitgin.

L’ordre d’intervenció serà l’ordre alfabètic, com al matí. I hi in-
tervindran, per tant, en primer lloc, el senyor Eduardo Alonso, 
director general de Telefónica Media, responsable d’educació i  
altres negocis; en segon lloc, el senyor Màrius Carol, director de 
comunicació del Grup Godó; en tercer lloc, el senyor Nemesio  
Fernández-Cuesta, president de Prensa Espanyola, SA; després 
el senyor José Manuel Lara Bosch, conseller delegat del Grup 
Planeta i president de Quiero Televisión; a continuació, el se-
nyor Pedro J. Ramírez, director del diari El Mundo; i tancarà el 
primer ordre d’intervenció de la Mesa el senyor José Sancle-
mente, conseller delegat del Grup Zeta. Per tant, i el senyor, 
evidentment, finalment, el senyor Ignacio Santillana, que és el 
director general per a Noves Tecnologies i Telecomunicacions 
del Grup Prisa que substitueix, a darrera hora, el senyor Juan 
Luís Cebrian, que li ha estat impossible de venir.

Per tant, té la paraula, en primer lloc, el senyor Eduardo  
Alonso.

El Sr. Eduardo Alonso (director d’Educación y Otros Negocios 
de Telefónica Media)

Buenas tardes. Mi agradecimiento personal y el de mi compa-
ñía al Parlament de Catalunya y a su president por invitarnos 
nuevamente a participar en este acto. Hace cuatro años, creo 
recordar, que, en esta misma mesa y en esta misma sala, hablá-
bamos del futuro de la televisión digital. Decíamos entonces 
que ese futuro iba tan rápido que ya casi era presente. Bueno, 
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hoy ya estamos en el pasado de aquel futuro. Yo me congratulo 
de que estas jornadas se hayan asentado tanto, y la comisión 
organizadora, y que año tras año pues vaya seleccionando te-
mas que permiten abordar, desde diversas perspec tivas y dife- 
rentes enfoques, plurales todos ellos obviamente o plurales en 
sus concesiones, este fenómeno.

Yo voy a referirme..., Telefónica Media —ustedes seguro que lo 
saben— es una línea de negocio, una de las líneas de negocio en  
las que se vertebra el Grupo Telefónica, al tiempo que es una 
compañía holding que tiene todas las participaciones que el 
Grupo Telefónica mantiene, digamos, en empresas audiovisua- 
les o de contenidos o de medios de comunicación. Esto es una 
singularidad, a mi modo de ver, con respecto de la mayoría de  
los participantes. Y esto me lleva a pedirles indulgencias por-
que me referiré a los temas que aborda el título, el anunciado 
de la mesa, desde la perspectiva de un operador global de te- 
lecomunicaciones. Y digo ya operador global y ya estoy adelan- 
tando algo de lo que voy a decir.

Muchas personas se preguntarán qué pinta o qué razón de ser 
tiene una compañía de medios o una Telefónica Media dentro  
de un grupo de telecomunicaciones, y yo voy a tratar de des- 
granarlo y no voy a tener más remedio que referirme a la tan  
manoseada, conceptualmente, convergencia. Pues ustedes saben  
que las viejas PTT europeas, postal, telégrafos y telecomunica-
ciones, pues han ido poco a poco perdiendo letras y perdieron 
la postal, perdieron los telégrafos y sólo quedaron tele  comu-
nicaciones, ¿no? Es verdad que se ejercía este negocio en régi- 
men de monopolio, también en países europeos se ejercía así,  
y hubo ciertamente una gran convulsión en el mundo de las tele  - 
comunicaciones a medida que esta convergencia se iba produ-
ciendo a raíz de que las técnicas de digitilización iban progre-
sando y las tecnologías de microelectrónica también iban 
progre sando.
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Bien, pues esto llevó a que estas viejas PTT evolucionaran ha- 
cia lo que hoy se va llamando TMI, son telecomunicaciones, 
media e Inter net. Son compañías de las que Telefónica se precia 
de estar muy en primeros lugares, que han tenido que adaptar 
su core business a una competencia creciente, a una desre gula-
ción del sector y a unas nove dades que las tecnologías y los 
desarrollos en general en este campo iban propiciando, que 
permitieran un nuevo enfoque de negocio.

Decía que esta convergencia se produce, primero, de las pro-
pias tecnologías. Permítanme que algún término técnico se  
deslice —está Iñaki en la mesa y como buen ingeniero procu- 
rará de corregirme, si así lo tiene a bien. Decía que había pro-
tocolos y había normativas que eran propias de unas tecnolo- 
gías, unas redes determinadas. Hoy el más socorrido es el  
protocolo IP, es un protocolo que servía para tran smisión de da- 
tos obviamente y asociaba determinadas redes. Bueno, pues a 
través del protocolo IP hoy es perfectamente posible transmi- 
tir vídeo y transmitir audio. Otro conjunto normativo que era  
la DVB, Digital Video Broadcasting, que servía para señales de 
televisión, y asociaba a una red de televisión que era la red físi- 
ca, la red terrenal de transmisión de señales de televisión, pues 
se basaba en protocolos en PEC 2, hoy es perfectamente aso-
ciable a transmisión de datos asociados a señales de televisión. 
O ATM, ATM era grandes conmuta ciones de informaciones 
que estaban muy asociados a redes físicas, y hoy es perfecta-
mente factible que los llamados satélites de banda ancha con 
multi prestación a bordo puedan utilizar estas tecnologías.

Es decir que lo que la propia tecnología o protocolo se estaba ya  
asociando a redes ha ido pulverizándose progresivamente. Que 
no decir de las redes: las redes estaban asociadas a los servicios,  
y la red de televisión era para transmitir televisión, la red de 
radio, estación de radio, para transmitir radio y la red de telé- 
fono para transmitir telé fono. Bueno, pues todo esto ha ido 
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convergiendo —como decía—, pero lo fundamental han sido 
los servicios, lo que realmente ha ido conver giendo o cada vez 
converge más son los servicios.

Aparecen nuevos medios y esos medios, que era imposible 
pensar en un tiempo lejano —no más allá de tres o cuatro años 
que existieran—, pues pueden, si me permiten la licencia, con-
figurarse como auténticos medios de comunicación; quien iba 
a pensar que llevaríamos en el bolsillito un aparato que nos 
pueda avisar de la última «tropería» de una serie de alimañas 
o de un evento importante como que gana el Barça o el Madrid. 
Bien, pues esto está ocurriendo progresivamente. O que un 
instrumento dedicado a trabajar en casa pues podría ser utili-
zado, también, como deleite para ver vídeos o para chatear en 
el entorno al que uno le parece más grato.

Bien, pues esta es la causa por la que Telefónica, el Grupo Te- 
lefónica, decide dotarse de una compañía de medios hace ahora  
seis años, creo recordar, y funda Telefónica Multimedia a estos  
efectos. Es verdad que estamos lejos, entonces, regula toria-
mente y por presión de mercado, de necesitar, de una forma 
acuciante, proveernos de estas armas, pero ciertamente se puso 
en marcha aquella política desde la entonces dirección de Tele- 
fónica y, bien, tuvimos presencia internacional notable —un 
compañero de mesa, Iñaki Santillana, entonces tenía responsa- 
bilidades en la compañía, en la esfera internacional— y toma-
mos responsabilidades en empresas de medios importantes 
fuera de España. Y no tomamos, en cambio, en ese tiempo, no 
tomamos res pon sabilidades en España, no compramos empre-
sa, no tomamos participaciones editoriales, pero se desarrolló 
extraordinariamente una infraestructura que hoy es orgullo, 
por decirlo de alguna manera, en España y pionera en Europa 
que fue llamado Plan Fotón, significa que se extendió la fibra 
óptica de una manera extraordinaria hasta muy próximo a los 
lugares de residencia de los ciudadanos, en las ciudades de más  
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de cincuenta mil habitantes, prácticamente el TROBA en el len-
guaje técnico, Terminal de Red Óptica de Banda Ancha, llega- 
ba casi a los portales donde había más de cincuenta hogares.

El Plan Fotón y la creación de Telefónica Multimedia fue la  
primera acción del Grupo Telefónica para dotarse de armas que  
le permitieran competir en este entorno nuevo. Y Telefónica 
Multi  media estaba llamada a ser la compañía de contenidos. 
«Contenido» hoy es un concepto, si me permite, informe, es un  
mag  ma que puede aglutinar todo, desde una película hasta un gol  
o la información sobre meteoro logía. Hoy ya casi nadie conci- 
be los contenidos de mañana sin que estén ligados a una apli-
cación, a un desarrollo software concreto, incluso a su recepción 
en un terminal determinado. Es decir que el contenido cada vez  
está transformándose más progresivamente, cada vez se en-
cuentra más ligado a desarrollos, como decía, y más según en 
qué terminal se va a hacer. Así pues, Telefónica adopta la po-
sición de proveerse de una plataforma de generación de conte- 
nidos, permítanme reiterar, multiplataforma, de contenidos 
que puedan ser distribuidos a través de diversas redes, y a su 
vez que puedan ser recibidos por infinidad de terminales.

Las alianzas que en aquel tiempo se ensayaron fueron fallidas 
por circunstancias de otros tiempos y que no me gustaría ani-
mar a mis compañeros de mesa a polemizar sobre ellas. Y bien 
es cierto que la aparición del fenómeno Internet en nuestro país 
y en nuestro Estado, y asociado a un desarrollo llamado Info-
vía, pues significó un revulsivo muy, muy importante.

Creo recordar que, por aquellos tiempos —hará eso, seis años, 
creo que es—, la línea telefónica se ocupaba alrededor de nue-
ve, nueve minutos y medio, y los mejores análisis daban que en  
cuatro años llegaríamos como a doce minutos. Se estaban de-
sarrollando aplicaciones, se estaban buscando qué contenidos 
eran los que iba a desarrollar Infovía. Bueno, el fenómeno fue 
tan, tan de explosión que hoy, para que tengan ustedes un dato  
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de referencia, a finales del año pasado —creo recordar— esta- 
mos en los dieciséis minutos, y se espera llegar a veintiún mi-
nutos de ocupación por línea —hay trece millones de líneas de 
Telefónica en el Estado—, a veintiún minutos de ocupación. De 
todo este tiempo, alrededor del 40% está ocupado en datos, en 
datos que tienen que ver, la mayoría de las veces, con transmi-
siones asociadas a Internet.

Telefónica Media es el soporte que busca Telefónica para pro-
piciar esa oferta que pueda llegar a los ciudadanos de manera 
que la perciban como una oferta global, y esa oferta se basa en 
las diferentes redes. Cuando se tomaron las primeras participa- 
ciones en España —ya digo que había otras participaciones 
tomadas anteriormente, sobre todo en Argentina—, en Antena 
3, la creación de Vía Digital, etcétera, pues se estaban abordan- 
do nuevas redes. Nadie entendía entonces, y seguramente aún 
hoy se ve lejos, que la red de televisión pudiera permitir a los 
ciudadanos, donde prácticamente en cada primera y segunda  
residencia hay un televisor, asociar posteriormente este televi- 
sor a una línea de teléfono, que ocurrirá por mor de la digi-
tilización de estas señales, independientemente de que el 2011 
es el apagón analógico decretado normativamente, pero es  
posible que eso se agilice en función de como sean los agentes 
de mercado. Pues esto es una red, es una red nueva que una 
compañía de telecomunicaciones obviamente tiene que abor-
dar para ver como es su relación con sus clientes —con sus 
clientes—, que le permita darles productos novedosos y darles 
productos que estén dentro del core de la compañía, que es 
transmisión a través de redes con servicios novedosos.

Igualmente podemos plantear el tan traído y llevado tema del 
UMTS. Es posible que el UMTS tarde en cristalizar. Todo el 
mundo dice que la tecnología WAP ha sido una tecnología fra- 
casada porqué la ventana de oportunidad ha sido escasa, es de-
cir que, según el presidente de Telefónica Móviles, es crecien- 
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te el número de minutos servidos a través de la tecnología 
WAP, pero está en ciernes la llamada generación dos y medio 
o GPRS que va a llevar a los aparatos móviles una infini dad de 
servicios ciertamente novedosos que, si somos capaces de acer-
tar en su definición, implementación, ergonomía y funciona-
lidad, pues van a significar unos niveles de consumo altos a 
través de este aparato.

Decía pues que las telcos, y entonces también Telefónica, han 
acometido, desde diferentes perspectivas, con diferentes inte-
reses, esta realidad. El fenómeno Internet es otro tanto que se 
podría asociar a la mayor pujanza o dinamismo de estas com-
pa ñías para recabar todas las fuerzas y palancas del desarrollo 
de esa nueva actividad para su propia organización económica.

Telefónica supo acertar en su momento, a pesar de que ustedes  
conocen la caída de este tipo de compañías y como ha afectado 
también a la compañía propiciada por Telefónica. Y ese fenóme- 
no, conjuntamente con la generación de contenido multi-
plataforma, es lo que entendemos que va a permitir a esta com- 
pañía —que obvio recor darles que está hoy en la primera  
posición europea por capita lización bursátil y que es una de las  
más eficientes: los ratios medidos en telecos son fun damen-
talmente a partir de, son ratios yo me atrevo a decir ya un tan - 
to obsoletos, pero que aún persisten, sobre líneas por emplea-
do—..., una de las compañías del grupo, Teles, concretamente, 
tiene 900 líneas de empleados, no hay ninguna otra compañía 
en el mundo que se acerque ni por asombro, pues para conse-
guir acrecentar o asentar ese crecimiento, para conseguir diver-
sificar progresivamente los servicios y hacer, en definitiva, que 
los clientes —65 millones de clientes que tiene el grupo hoy en 
el mundo— sean cada vez más fieles, consuman los productos 
más a gusto y paguen por ellos un precio adecuado, es por lo 
que esta compañía, el Grupo Telefónica, toma la estrategia de 
crear Telefónica Media, de entrar en medios de comu nicación 
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y de generar contenidos multiplata formas que puedan ser re-
cibidos por diferentes terminales.

Una de las empresas en España, Antena 3, pues, ustedes cono-
cen perfectamente, es pionera mundialmente en esta genera-
ción de pla tafor ma multiservicio y multiacceso a sus informati-
vos, y es perfec ta mente accesible, desde cualquier PC insta lado 
en residencial o en la em  presa, a todo cuanto pudiera tener re-
lación con las últimas noticias pro ducidas en vídeo a través de  
streaming multimedia, de streaming vídeo.

Yo me resta decirles, por la concisión a que estas intervencio- 
nes se ven obligadas, que Telefónica Media quisiera catalizar 
ese proceso de transformación de la sociedad de la informa-
ción, ese es uno de los retos fuertes en el Grupo, para lo cual ha  
de introducir productos que generen nuevos hábitos de consu- 
mo y que, a su vez, la demanda progre siva de la sociedad la vaya 
acre centando en función de esos produc tos nuevos que aco- 
mete.

Muchas gracias.

L’I. Sr. Josep Bargalló Valls

Gràcies, senyor Alonso. Té la paraula el senyor Màrius Carol.

El Sr. Màrius Carol (director de comunicació del Grupo Godó)

Una mica aclaparat per l’exhibició de tecnologia que ha fet 
el senyor Eduardo Alonso, jo voldria, en primer lloc, en nom 
del Grup Godó, donar les gràcies per formar part d’aquest pa-
nell; també voldria dir que faré la meva intervenció en castellà  
atenent que la majoria de la taula són persones que han vingut 
de fora de Catalunya. Si s’hi fixen, hi ha quatre persones vin-
gudes de fora de Catalunya i tres que residim aquí. Això, en  
primer lloc, la primera dada que ens dóna és de major pes 
dels mitjans multimèdia a la capital d’Espanya que respecte a  
Catalunya, que és un dels temes de la meva reflexió.
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Com que el títol era: «Els valors del servei públic audiovisual»  
i en la taula rodona aquesta es parla d’estratègies, a mi em  
semblava que el més interessant era explicar quina estratègia té  
el Grup Godó respecte als mitjans públics, respecte a la televisió  
pública, i respecte al que ha de ser una televisió privada.

Com vostès saben, el Grup Godó està a punt de posar en  
marxa, el dia 23 d’abril comença una televisió local. També hem 
participat i hem quedat fora, junt amb el Grup Planeta, d’un 
concurs per decidir sobre la televisió digital a Espanya. Espe-
rem que es pugui tornar a obrir aquest concurs, perquè sembla 
que hi ha condicions favorables a poder concedir una tercera 
llicència, i la nostra voluntat és ser en aquest nou concurs. I 
també el dia que hi hagi aquí a Catalunya —i això sembla ser 
que pot ser relativament aviat— la possibilitat que hi hagi una 
televisió digital autonòmica, la intenció nostra és presentar-nos 
al concurs.

Un ciudadano de Barcelona dispone de siete canales de televi- 
sión gra tuitos en sus casas: Televisión Española, el segundo 
canal de Tele vi sión Española, TV3, Canal 33, Telecinco, An- 
tena 3 y BTV, además de algunas franjas en abierto del Canal 
Plus. De los siete canales en abier to, sólo dos son privados, 
mientras que los otros cinco son públi cos, dos en lo que podría-
mos llamar, eufemísticamente, la órbita del Go bie rno español, 
dos en la esfera de la Generalitat y uno de carácter municipal. 
El peso de lo público sobre lo privado resulta evidente, so bre  
todo cuando no existe un modelo de televisión pública en Espa- 
 ña y éstas se limitan a luchar por las audiencias haciendo toda 
suerte de conce siones a la televisión espectáculo por encima de  
la televisión servicio.

Pero, además, la televisión pública, tal como la vemos, cuesta 
muy cara, y ahí está el billón de deuda de Televisión Española y  
los cerca de cien mil millones de deuda, por ejemplo, de la Tele -
visión de Cata luña. Y no sólo resulta cara, sino que seguramen- 
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te esta distribución resulta injusta, pues la televisión privada en 
España se beneficia, por un lado, de la publicidad y, por otra, 
de los presupuestos del Estado cuando no de los presupuestos 
de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. De  
esta manera, las compañías privadas están en clara desventa-
ja, pues no participan del dinero oficial, y además tienen que 
disputar el pastel de la publicidad con los canales públicos. En 
Portugal, el Gobierno ha reducido a la mínima expresión la te-
levisión pública, lo que ha permitido el desarrollo de una tele-
visión privada más competitiva. En el país vecino las restriccio-
nes en la captación de anuncios han hecho ganar prota   gonismo 
a los nuevos canales en manos de la iniciativa privada.

El panorama de la televisión privada en España se ampliará 
con la entrada en funcionamiento de los nuevos canales de te- 
levisión digital que han sido concedidos a los grupos que li-
deran El Mundo y ABC. Se espera, además, que incluyan pronto 
un tercero, por el que al menos el Grupo Godó, que represen- 
to, en alianza con Planeta y otros empresarios catalanes, volve- 
ría a competir, de darse el caso, a fin de que Cataluña no que-
de fuera de este mercado de futuro. Pero la televisión digital 
apenas va a incrementar el peso de lo privado, pues cada uno 
de los canales de televisión existentes dispondrá de un múlti-
plex de cuatro canales más, mientras que las dos nuevas ofertas  
tendrán un único canal de emisión. Igualmente, en cada comu-
nidad autónoma y en cada municipio podrá haber dos ca  na   les 
di gi tales autonómicos y otros tantos locales, pero a repartir a 
par tes iguales entre organismos públicos y compañías privadas.

Mientras el Gobierno francés contempla la televisión digital en 
clave de experimentación tecnológica, el ejecutivo español ha 
ido más deprisa que nadie, sin disponer si quiera de una ley 
específica, abriendo concursos pero obligando a unas apuestas 
arriesgadas que pueden suponer un fuerte endeudamiento de 
los grupos multimedia que intentan hacerse un hueco en el 
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sector audiovisual. Lo lógico hubiera sido liberalizar canales 
pero creando una red para poder emitir, de titularidad estatal, 
que hiciera claramente viables las nuevas televisiones. Lo que 
no tiene demasiado sentido es que las empresas periodísticas, 
en lugar de invertir en contenidos, tengan que gastar buena 
parte de su dinero en la tecnología para digitalizar las imáge-
nes, pagando descodificadores, amplificadores de señal de las 
antenas y demás utillaje necesario para que los ciudadanos 
puedan llegar a ver sus emisiones.

¿Por qué si un día los canales analógicos, Telecinco, Antena 3 y  
Canal Plus pudieron aprovecharse de Retevisión, es decir, de la 
red de emisión de que disponía Televisión Española, pagando 
solamente un canon, ahora las dos nuevas televisiones deben 
desembolsar el coste de la nueva red digital? Lo sensato sería 
que las administraciones cubrieran este desembolso y les hicie-
ran pagar a los emisores el alquiler de los mismos. En Cataluña, 
el coste de la red TDT rondará los cien mil millones de pe- 
setas, según estimaciones oficiosas. ¿Qué grupo puede afrontar 
un gasto del 50% de esta cantidad para dirigirse a un mercado 
potencial de seis millones de habitantes? Algo parecido podría 
decirse del cable, los operadores han tenido que realizar todo 
el cableado, no sólo el tramo final conocido como «la milla de 
oro», colocándoles en una situación de verdadero colapso eco-
nómico a causa de las inversiones infraestructurales cuando su 
voluntad no era hacer redes, sino ofrecer servicios.

¿Qué sentido tiene hoy la televisión pública en una sociedad 
madura democráticamente hablando? Yo creo que puede te-
nerlo, siempre y cuando se estructure una programación sobre 
otras bases. Es evidente que un estado plurinacional, y por 
tanto pluricultural, requiere unos canales autonómicos que 
contemplen esa realidad y la difundan, especialmente cuando 
existe otra lengua oficial además del castellano. También, pues-
tos a justificar, el Estado, que dispone del monopolio radio eléc-
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trico, puede reservarse un canal como elemento cohesio nador 
del territorio para garantizar el derecho a la información de sus  
ciudadanos y para dotar a una sociedad de los mecanismos 
necesarios de servicio público. Y, excepcionalmente, la televi-
sión local, conce bida como un servicio municipal, permite o 
debe permitir a los ayuntamientos dirigirse a los ciudadanos y  
mantener un diálogo permanente con el propio vecindario.

Pero una sociedad que, por ejemplo, privatice las telecomuni- 
caciones también podría privatizar algunos de sus canales pú-
blicos. No quisiera parecer un ultraliberal, pues entiendo que 
las telecomunicaciones son un sector estratégico, pero se trata 
también de un servicio, mientras que la televisión no es sólo un  
servicio, sino que, además, incorpora contenidos. Por ello, en  -
tien do que se debe aceptar la existencia de tres canales públi- 
cos bajo estas ópticas específicas, pero seguramente no de cinco en  
un mismo ámbito geográfico. La televisión, en sus orí ge  nes, fue 
pública por el temor de los propios Estados a la gran influ encia 
del medio, a su capacidad incontrolada de penetración en la  
sociedad. Pero hoy existen otros medios, como Internet, que 
han demostrado lo absurdo del planteamiento, pues tienen tan-
ta influencia y capacidad de penetración como la propia televi-
sión, y además han socializado toda suerte de contenidos, y no 
se han hundido las socie dades españolas..., sociedades como la 
sociedad española, ni siquiera se ha quebrado el sistema.

Hoy, televisiones con déficits desbordantes tienen una progra- 
mación que es un verdadero museo de los horrores, con conti-
nuos atentados al buen gusto que impiden argumentar que su 
mi   sión sea la formación de la colectividad. La televisión públi-
ca de    be preocuparse más de la sociedad y menos del especta-
dor, debe ser un instrumento de forma ción e información y no 
la competencia en concursos talk-show y espacios de cotilleos a  
otras ofertas. En caso contrario no sería posible justificar su 
existencia.
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Modificar la llamada Ley del tercer canal para privatizar segun- 
dos canales, diseñar un modelo de televisión pública que se 
dirija a la sociedad antes que al espectador; y activar desde el 
Gobierno un plan para hacer posible la implantación de la te-
levisión digital en España, sin costes adicionales para el sector 
audiovisual, evitando su colo nización por parte de los gigan- 
tes multimedia extranjeros, son tres objetivos que debería mar-
carse un ejecutivo que quisiera abrir ese sector, dimensionarlo 
y hacerlo competitivo. En caso contrario, los grupos multi-
media que han invertido o van a invertir fuertes sumas, pueden  
conocer serias dificultades en detrimento de su calidad, de su 
crecimiento y de su independencia y, sobre todo, de su propio 
futuro.

Muchas gracias.

L’I. Sr. Josep Bargalló Valls

Gràcies, senyor Carol. Té la paraula el senyor Nemesio Fernán-
dez-Cuesta.

El Sr. Nemesio FernándezCuesta (president de Prensa Es pa  ño -
la, SA)

Molt honorable president del Parlament de Catalunya, autori- 
dades, queridos amigos, en primer lugar agradecer la invita-
ción a Prensa Española para participar en esta Jornada y, en 
segundo, pues trataré de ser sintético, dado que sólo dispongo  
de diez minutos como todos los demás ponentes, expresar al- 
gunas ideas que me parecen importantes y claves para los 
próximos años.

En primer lugar, es que vivimos una revolución tecnológica; 
esto parece una obviedad, pero me interesa y creo que es im-
portante seguir insistiendo en que la capacidad de procesar 
información se duplica cada dieciocho meses desde un punto  
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de vista tecnológico, y que eso, que es la denominada ley de 
Moore, se sigue cumpliendo, y que, de acuerdo con eso, el año 
2010, un ordenador que tenga la capacidad semejante al cere- 
bro humano podría costar del orden de cien dólares. Y esa es 
una revolución que sigue, y que sigue avanzando, con indepen- 
dencia de los avatares de los mercados financieros. Yo creo que 
es importante subrayar de entrada la existencia de esa revolu-
ción tecnológica y no dejarnos llevar por los espejismos de los 
mercados financieros, de las alzas y de las bajas.

Es una revolución auténtica y que cambiará el entorno en el que  
nos movemos. Y cambiará el entorno en el que nos movemos 
porque la revolución tecnológica unida a la digitalización, al 
ancho de banda, todo ese espectro de nuevas realidades, va a  
provocar una explosión de soportes de comunicación, una au- 
téntica explosión. Estamos hablando de ocho televisiones y 
hablaremos o podremos hablar de cuarenta o de cincuenta. 
Hablamos de una radio y podremos hablar de muchas más y, 
en definitiva, vamos a asistir a un cambio en las estructuras de  
funcionamiento de nuestras sociedades derivado de la estruc-
tura de funcionamiento de la industria de la información, de-
rivada a su vez de esta explosión de soportes.

Segunda idea, Internet es un medio complementario que ha 
venido para quedarse. Internet no va a substituir a los periódi- 
cos pero es un medio específico que tiene ventajas competiti-
vas. Su ventaja competitiva basada fundamentalmente en que 
la ley de los rendimientos decrecientes respecto al proceso de 
información no se cumple como se cumple en otros medios. Por  
ejemplo, los periódicos siempre tenemos una restricción, más 
este año que otros: el coste del papel, la cantidad de informa-
ción que podemos poner a disposición de nuestros lectores es 
función directa del coste del papel. En Internet eso no se pro- 
duce, y eso significa que habrá ventajas competitivas, que  
Internet tiene, que se materializarán en el mercado.
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La inmediatez. Internet permite a los periódicos recuperar la in- 
mediatez que habíamos perdido en favor de la radio o en favor 
de la televisión. Y después, en ámbitos de los servicios de la  
información, como por ejemplo el tema inmobiliario o el tema 
de trabajo, tiene grandes ventajas que se acabarán plasmando 
en la realidad. Por ejemplo, nosotros, en los periódicos, pone- 
mos un clasificado, en Internet podemos poner el plano de 
planta, fotografías de la casa, fotografías del salón, del come-
dor, de cualquiera de las habitaciones, y toda esa información 
mucho más barata que la que ponemos en el coste de un clasi-
ficado. Lo mismo en otros mercados. Por lo tanto Internet será 
una nueva realidad, pero será una realidad, un medio comple-
mentario y es un medio que está para quedarse en el mercado.

Televisión. Pues Màrius yo creo que ha dicho o ha expresado 
parte de las ideas que yo iba a expresar. Voy a procurar, por lo  
tanto, ser incluso más sintético. Lo principal es el número: sie- 
te televisiones ahora mismo en abierto en Barcelona. Pues pro-
bablemente sean treinta dentro de unos años, y sean treinta sin 
que el Gobierno haya entrado o el Parlamento español haya 
entrado a legislar lo que tiene que legislar, pero puede deducir- 
se que cualquiera de los canales analógicos hoy existentes en el  
momento del apagón analógico multiplicarán por cuatro su 
capacidad de emisión en digital —eso está ya expresado, negro  
sobre blanco, en el Boletín Oficial—, más los canales auto-
nómicos, al menos cuatro, más los canales municipales, que en  
un ámbito digital también se multiplicarán. Por lo tanto, esta-
mos hablando de treinta canales en abierto, podemos llegar a 
hablar de treinta canales en abierto, más las dos plataformas de  
pago por satélite, más la plataforma de pago de televisión di-
gital terrestre, más el cable. Eso supone un desbordamiento de  
la oferta televisiva, que se ordene o no se ordene, se canalice o  
no se canalice, sin duda —y ese es el argumento de mi exposi-
ción— va a cambiar la estructura de la industria y, por consi-
guiente, la estructura de la sociedad.
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El proceso de digitalización es otra de las grandes incógnitas. 
No parece que esté claro que el país se vaya a digitalizar si ese 
peso tiene que caer sobre los hombros de los nuevos entrantes 
en el mercado y no de los existentes y menos aún de los pode- 
res públicos, pero de momento está así planteado, y es otra de  
las incógnitas sobre las que habrá que reflexionar y que yo creo  
que requerirán cambios en el ordenamiento actualmente vi-
gente.

Y después está el problema de las televisiones públicas. En nin- 
gún sector de actividad económica en la España del siglo XXI un 
40% de la actividad está en manos del sector público, sea este 
estatal, autonómico o municipal. No parece que sea necesario 
y desde luego, pues cuando, por poner un ejemplo que cono- 
cemos en este país, cuando se vendió la prensa del movimien-
to, no se puso en peligro la pluralidad informativa como pode- 
mos ver en la prensa de hoy en día, y tampoco pasará nada si 
se privatizan todos los canales de televisión. Comprendo que 
es un proceso complicado, pero no pasará nada y todos saldría-
mos ganando. De todas maneras, pues, tiempo al tiempo y lo 
iremos viendo, porque las cuentas de resultados de las televi-
siones públicas no son soportables a medio plazo.

La radio sufrirá un proceso similar. Ya hay diez emisoras di-
gitales, pero, por ejemplo, por la televisión por satélite caben 
todos los canales de audio que se quiera imaginar, por lo tan- 
to, volveremos otra vez en radio a sufrir esta explosión de so-
portes.

Los periódicos. Pues los periódicos nos vamos a tener que acos-
tumbrar a un mundo radicalmente distinto. La difusión bajará  
o se mantendrá constante. ¿Por qué? Porque tenemos que com-
petir, no con Internet, sino tenemos que competir con tres o 
cuatro canales informativos, veinticuatro horas, de ámbito na-
cional, internacional, municipal, autonómico, como se quiera, 
tenemos que competir con canales informativos de televisión, 
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veinticuatro horas, de información especializada, como pueda 
ser en deporte o en economía —por hablar de realidades ya 
existentes—, y por lo tanto tendremos que modificar nuestra 
estructura de contenidos y al mismo tiempo sufriremos porque 
el mercado publicitario migrará hacia la televisión. La televi-
sión es un soporte que está ganando espacio en la tarta publi-
citaria todos los años, y seguirá ganando, sobre todo si hay tal 
número de canales que eso provocará, a su vez, una rebaja de 
las tarifas publicitarias, y anun ciantes que hoy sólo están en 
prensa pues probablemente empiecen a estar en televisión.

Por lo tanto tendremos que modificar nuestras pautas de actua- 
ción, y procurar que nuestras empresas sean más grandes, más 
diversificadas y, al mismo tiempo, sean más eficientes. Eso sig-
nifica mejorar la productividad y, para ello, pues también con-
tamos con las ventajas de la sociedad de la información, pero 
transformará plenamente nuestra manera de actuar.

Por último, una breve mención a Prensa Española. Como saben 
ustedes es editora de ABC, pues estamos procurando hacer 
nuestros deberes y cumplir con los objetivos que este nuevo 
entorno nos marca. Somos accionistas de un canal nuevo de  
televisión digital, somos propietarios de una nueva radio digi- 
tal, hemos hecho unos desarrollos en Internet que pensamos 
que entrarán en rentabilidad en los próximos meses, y segui-
mos trabajando en hacer un periódico más abierto y que sea 
más capaz de responder a los retos de la sociedad de hoy en 
día. En definitiva, pues, es una revolución la que estamos vi-
viendo; esa revolución tiene el corolario que he procurado ex-
presar en estos breves minutos, y nos obliga a todos los que 
estamos aquí a transformar profundamente nuestras activida-
des porque, si no, la sociedad nos acabará transformando a 
nosotros.

Muchas gracias.
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L’I. Sr. Josep Bargalló Valls

Gràcies, senyor Fernández-Cuesta. Té la paraula el senyor José 
Manuel Lara Bosch.

El Sr. José Manuel Lara Bosch (conseller delegat del Grup Pla-
neta)

Buenas tardes. Bueno yo voy a hablar también en castellano y 
no voy a repetir los motivos que ha explicado muy bien Mà-
rius. Yo tengo un poco la sensación de venir a hablar de un 
tema del que todo el mundo habla, que nos piden que demos 
ideas de cómo se puede solucionar, que nadie sabe como so-
lucio narlo y que llego a tener la duda de si alguien quiere solu-
cionarlo, que es el tema básico para mi del tema de hoy, que es 
el pluralismo informativo. Es evidente lo que se ha dicho aquí 
hasta ahora: que vamos hacia la sociedad de la información, 
que está coincidiendo una tecnología que es capaz de cada vez 
dar más canales de información a la gente con una sociedad 
que cada vez quiere más información; es evidente que vamos 
a ir a una sociedad cada vez más deseosa de estar informada y 
cada vez más informada. Y es evidente que es sano que haya 
ese pluralismo informativo.

Pero yo estoy oyendo hablar de un tiempo a esta parte que este 
pluralismo informativo casi, casi se está concentrando con los 
mundos audiovisual y casi el de la televisión. Bueno, se supo- 
ne que en el mundo prensa, en el mundo papel, ya es aceptado 
que no hay medios de papel, no hay prensa del movimiento, no 
hay prensa del Estado. Y con las leyes de libre mercado ya hay 
medios informativos que representan pluralismo informativo, 
creo que todos ellos, además, están buscando la objetividad de 
la información, manteniendo los principios fundamentales que 
ninguno de ellos oculta y que todo el mundo, cuando compra 
aquél diario, ya sabe más o menos cuales son los principios 
deontológicos, diríamos, de aquel medio, y dentro de eso cada 
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uno está intentando mantener la mayor objetividad informativa,  
sabiendo que siempre no hay nada más subjetivo que la obje- 
tividad de las personas físicas —cuando uno quiere ser objetivo 
acaba siempre siendo subjetivo. Pero a base de la subjetividad 
se ha entendido que se está llegando a la objetividad y al plu-
ralismo, y creo que realmente, si repasamos el panorama de  
la prensa diaria en lengua española y en todo el Estado, existe 
bastante pluralismo, y muy poca gente se puede sentir margi- 
nada del global de medios. Todo el mundo encontrará un me-
dio próximo afín.

Cuando pasamos al tema audiovisual, el tema lo complicamos  
enormemente. Yo creo que, en primer lugar, se complica por-
que pasa lo que pasa siempre, cuando se habla de desregu-
larizar mercados, liberalizar sectores, todo el mundo estamos 
de acuerdo; cuando se habla de desregularizar nuestro sector, 
nuestro mercado, todos tenemos problemas. Cuando se habla 
de liberalizar las tarifas de los notarios, todo el mundo está de 
acuerdo menos los notarios, cuando se habla de los arquitectos, 
todo el mundo está de acuerdo menos los arquitectos, y cuan-
do se habla del precio fijo del libro estamos de acuerdo todos 
menos los editores. Esto va así, todos queremos que todo se 
liberalize, pero, ojo, «y lo mío qué». «Y lo mío qué» en el mun-
do del audiovisual se ha convertido en algo muy importante 
para mucha gente. Son los medios de gran penetración, son los 
que se supone que crean, replicando a los medios de opinión..., 
los grandes prescriptores, en mi opinión, siempre han sido y 
siguen siendo los diarios, pero se repiclan muchísimo a través 
de la televisión, y todo el mundo se preocupa del pluralismo 
informativo en los medios audiovisuales.

Si estamos pensando que en el año 2010 un español medio va a te- 
ner instalado en su casa un televisor, que va a ver cuarenta ca- 
nales libres, y el de la clase media y media alta hacia arriba verá 
más doscientos de pago, me parece que está bastante asegura-
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do, cuantitativamente, que estará representado el pluralismo 
informativo. Y se están invocando cosas que yo no entiendo 
muy bien, porque se invocan las minorías. Bueno, la televisión  
nunca ha sido un medio de minorías. Las minorías tienen que 
tener otros medios de comunicación si tan minorías son, y nun-
ca será una televisión para una minoría. Se invoca el aspecto 
cultural de las televisiones. Hombre, a mi me parece muy im-
portante elevar el listón de todas ellas un poquito o un «mu-
chito», lo que podamos, pero tampoco la función de una tele-
visión —no nos equivoquemos— no es culturalizar un país, es 
una función marginal, desgraciadamente, de una televisión; la  
culturalización del país se ha de conseguir mucho por otros 
vehículos.

Y detrás hay, yo no sé si hay la claridad que queremos todos,  
pluralizar informativamente los medios. Y, además, en el tema 
de las televisiones, ese tema se complica porque, en primer lu- 
gar, están las públicas, como bien han mencionado mis antece- 
sores; en segundo lugar, las privadas se dan con licencia de la  
Administración, y las licencias, bueno, pues tienen siempre una  
connotación subjetiva en la propia concesión y no es una suma  
de elementos matemáticos irrebatibles, hay una enorme in-
fluencia, y también por ahí se puede influir mucho en el plura- 
lismo. Y, además, hay todas unas barreras económicas realmen- 
te muy importantes. Cuando ahora tienen que empezar para 
que haya más pluralismo informativo la gente de Net TV, la 
gente de Veo TV, a lanzar una nueva televisión con una inver-
sión en contenidos y en tecnología muy significativa, cuando 
no hay un sólo televisor digital en España. En estos momentos 
yo tengo la suerte de decir que lo que emiten estos dos señores 
sólo lo van a ver mis abonados de Quiero Televisión, porque 
nosotros hemos puesto codificadores para ver la televisión di-
gital. No tienen más posible cliente, hoy por hoy, que los abo-
nados de una televisión de pago.
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Y el programa del apagón analógico de que hablaba Nemesio 
es que el año 2012 se apaga la televisión analógica... Ha habido  
un concurso para dos televisiones, nos hemos presentado cin-
co, o sea no se ha dado a los dos únicos, se han presentado más, 
y además los que nos hemos quedado sin, como bien decía 
Màrius, estamos esperando a ver si se convoca alguna más para 
volvernos a presentar. Bueno, porque, claro, se está convirtien-
do la licencia en el bien escaso y en el bien que va a empezar a  
decidir como se reparten las cartas en el juego del mus de la 
comunicación que viviremos dentro de diez años. Y esto tam-
bién lleva a un enorme control de la propia Administración, se 
quiera o no se quiera, porque tiene esta libertad de las licencias. 
Y por último, también, está la incidencia de la doble financia-
ción de las televisiones que a su vez acaba con esto.

Yo no tengo ninguna solución, pero yo sí que me gustaría ha- 
cer algunas preguntas, y con ello acabaría. ¿Realmente quere- 
mos alguno o queremos todos, de verdad, el pluralismo infor- 
mativo? ¿O entendemos que el pluralismo informativo es tener 
asegurado que haya medios que digan lo que a nosotros nos gus-
taría que dijeran? Eso ya no es pluralismo, no nos engañemos.  
Hemos aceptado que en los medios prescriptores de opinión, 
como son los diarios, hay una libertad de mercado absolu ta. 
Hemos aceptado que el público lector es lo sufi     cien temente 
inteligente para aceptar un diario según la objetividad y la 
buena información que ve, y que los empresarios son lo sufi-
cientemente inteligentes para encontrar si algún sector de la 
población no tiene su diario, que se busque el hueco y se sitúe. 
¿Pero entendemos que esto en televisión no es posible? Hom-
bre, en este país todos tenemos mucha vergüenza de que se nos  
acuse de exceso de liberal, pero a lo mejor no tengamos tan 
mala conciencia.

¿No se puede conseguir, quizás, el pluralismo informativo en 
los medios audiovisuales igual que en los medios impresos? Sí,  
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evidentemente, hay, te dirán, las limitaciones del espectro. 
Hombre, limitaciones que son absolutamente relativas. Como 
muy bien dice Nemesio hace un momento, cuando se comien- 
za la televisión digital, se habla de un múltiplex para cada una 
de las televisiones analógicas de hoy y se habla de cuatro cana- 
les en un múltiplex.

Hoy Quiero está tramitando ya en la Administración, porque la  
Ley así lo especificaba, el quinto y empezamos a tramitar el sex- 
 to canal por múltiplex, porque la propia tecnología, en el mis -
mo múltiplex, permite ya fácilmente seis canales donde antes 
cabían cuatro. Y como la concesión ya decía que temporalmente  
serán cuatro si la tecnología lo permite, pues están intentando 
pedir ese quinto o sexto. O sea el espectro crece ilimitadamen-
te con la tecnología. La capacidad de espacio es enorme. ¿No 
tenemos quizás que buscar una concesión de licencias más au-
tomáticas, que más que licencia sea autorización, como puede 
ser en el digital aéreo? Porque también nos encontramos en 
estos momentos televisiones que ustedes ven como iguales y 
que no lo son jurídicamente hablando.

En estos momentos en España hay tres televisiones de pago: 
Vía Digital, Satélite Digital y Quiero. Vía Digital y Satélite no 
son licencia, son autorización, si no recuerdo mal la palabra, 
mientras que Quiero es licencia. Y eso parece una tontería, pues 
no lo es, porque resulta que el ser una autorización no te hace 
incompatible con ningún otro medio. El ser una licencia te crea 
problemas de incompatibilidad con otros medios. Bueno, yo 
creo que realmente tendríamos que pensar donde queremos 
tener el pluralismo, y quizás si nos hemos fiado, a lo mejor 
equivocadamente, pero cada vez estamos fiándonos más, en 
todos los medios informativos, en el libre mercado, en que el 
lector no es tonto, en que el público y el mercado es exigente, 
quizás deberí amos que pensar más por este camino y no digo 
la desaparición de la televisión pública, pero sí que digo clara-
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mente una reducción, una limitación en los presupuestos del 
Estado y un cumplimiento estricto de los objetivos que hay 
culturales y que sólo puede pedir una televisión pública. Y 
el resto intentar dejar que los operadores y los tele videntes  
que nos han demostrado en los medios escritos lo inte ligentes 
que son, que sigan demostrando su inteligencia y que el plura- 
lismo venga por la vía de la libertad.

Gracias.

L’I. Sr. Josep Bargalló Valls

Gràcies, senyor Lara Bosch. Té la paraula el senyor Pedro J. 
Ramírez.

El Sr. Pedro J. Ramírez (director del diari El Mundo)

Buenas tardes. Me siento muy honrado de haber sido invitado 
a participar en este panel, y me gustaría establecer algunas 
ideas básicas respecto al tema que nos ha reunido aquí hoy. 
Hablar del sector audiovisual en relación con el pluralismo, en 
definitiva, es hablar del papel que las empresas proveedoras de  
contenidos tienen en la sociedad de la información. Y la prime- 
ra distinción que me parece esencial es la distinción entre em-
presas proveedoras de contenidos, empresas editoriales, en el 
sentido más amplio del término, y empresas propietarias, pro-
veedoras o fabricantes de redes. Creo que una y otra actividad 
se entremezclan y pueden estar vinculadas en un marco de co- 
operación, pero responden a ámbitos muy diferentes.

Me parece que para tener un protagonismo en el ámbito del 
desa rrollo de la aportación de contenidos de la edición, de con- 
tenidos informativos que puedan distribuirse a través de so-
portes muy diversos, es imprescindible tener un proyecto inte -
lectual y, por lo tanto, desarrollar una línea editorial que sirva 
de referencia a los ciudadanos, a los lectores, a los telespectado- 
res, a los internautas, a los consumidores de cualquier tipo de 
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información, y que esa identidad, esa línea editorial, ese pro-
yecto intelectual, en definitiva, es lo que queda reflejado por el  
valor de las marcas respectivas que cada uno de los grupos 
aquí representados estamos poniendo en el mercado.

Tengo que decir que la experiencia invita a ser escépticos res-
pecto a la capacidad que empresas de telecomunicaciones o de 
otros sectores puedan desarrollar como proveedores de infor-
mación —otra cosa distinta es el entretenimiento—, porque, en  
definitiva, el actuar en este ámbito implica tomar opciones,  
decantarse por alternativas, posi cionarse ante los grandes pro-
blemas de debate social y eso a veces es difícilmente compati- 
ble con los compromisos que estas empresas, que están propor-
cionando servicios que van mucho más allá de la ideología a 
todo tipo de ciudadanos, pueden adoptar. Y es un hecho que se 
están produciendo ingentes inversiones por parte de empresas 
hasta ahora ajenas al sector de los medios de comunicación con  
una rentabilidad creo que bajísima, tanto en el ámbito de  
Internet como en algunos otros sectores. Si alguna de esas em-
presas quiere consolidarse dentro del sector de los medios de 
comunicación, tendrá que elegir y tendrá que decir: «yo estoy  
a favor de una política más permisiva en materia de inmigra-
ción o más restrictiva, yo estoy a favor de una política más to- 
lerante en materia...» o «estoy a favor de una política económi-
ca x o de una política económica y». Creo que estar en el sector 
de los medios de comunicación implica —insisto— tener un 
proyecto intelectual y mantener una línea editorial.

El concepto de grupo multimedia está quedando rebasado 
rápida men te por la realidad, en la medida en que entendíamos  
que eso era que una misma compañía era al mismo tiempo pro- 
pietaria de un periódico, de una emisora de radio, de un canal 
de televisión, y, como mucho, había un cruce de referencias 
entre ellos a la hora de mencio narse mutuamente. El desarro- 
llo de la tecnología está permitiendo que la producción de con-
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tenidos informativos pueda desarrollarse de una manera com-
pletamente diferente, y que todos tengamos que hacer nuestros  
deberes en el sentido de reconvertir empresas editoriales tradi- 
cionales en proveedoras de contenidos que sean capaces de 
aprovechar su capital intelectual y humano de la manera más 
eficaz posible. El reto, en definitiva, consiste en conseguir con-
tar con los mejores especialistas en cada uno de los ámbitos de  
interés social, dotarles de los medios adecuados y de los cono- 
cimientos técnicos correctos e intentar que la tecnología nos 
per  mi ta adaptar los conte nidos producidos por esos especialis-
tas a los distintos soportes en los que unos editores, empaque-
tadores en función de las características específicas de cada me - 
dio, den salida a lo que no será sino expre siones, como digo, de 
un mismo proyecto intelectual, de una misma línea editorial, 
de un mismo posicio namiento ante los grandes asuntos so- 
ciales.

Ese, como digo, es el empeño en el que de una manera o de otra  
estamos todos nosotros, y tiene algunas limitaciones: desde 
luego en el ámbito audiovisual, el intervencionismo que el Es-
tado y los polí ticos que lo representan siguen manteniendo  
amparándose en la coartada del limitado desarrollo tecnológico  
del medio, tanto de la radio como de la televisión.

He observado algunos gestos como de extrañeza o de escepti-
cismo cuando Nemesio Fernández-Cuesta, en un tono bastan- 
te mesurado y aséptico, ha hecho un desideratum que será indis-
cutiblemente lo que va a suceder dentro de x o de x más x años. 
El Estado no es quien para intervenir ni en la televisión, ni en la 
radio; no lo es más de lo que lo es para intervenir en la prensa  
escrita o en Internet. El argumento de que la televisión es muy 
importante podría aplicarse entonces en el caso de que un pe-
riódico consiguiera una difusión determinada tendría que ser 
nacionalizado. Esto es, verdaderamente, una estupidez. Es una 
broma que con el dinero de los contribuyentes los políticos es- 



175

tén ampliando artificialmente, continúen ampliando artifi-
cialmente su ba se de poder con coartadas como la del servicio 
público, como la de la lengua, como la de la identidad regional 
o autonómica. Todo esto es fil fa; es decir, el Estado si no es 
quien ya para operar una línea aérea, pa ra ser operador en las 
telecomunicaciones, como va a serlo para es tar en la televisión 
si no fuera porque desempeñara de verdad una labor subsidia- 
ria de gran valor cultural, de llegar a aquellos lugares del terri - 
torio restringidos a los que la competencia y la iniciativa priva- 
da no llega. ¿Pero el Estado es quién para producir Tómbola, 
para produ cir todas las Tómbola con todas sus variantes pseudo- 
  políticas, pseudo variante del entretenimiento que las televi-
siones públicas están produciendo? ¡Por favor! Creo que el 
asunto se va a resolver además solo, porqué la gran coartada, 
la gran excusa que han tenido hasta ahora los políticos para 
controlar las televisiones públicas, que era la li mitada capaci- 
dad del pluralismo desde el punto de vista tecnológico, eso está 
saltando por los aires por la vía de la digitalización, por la vía  
de la transmisión de todo tipo de contenidos a través de Inter-
net. Es te es un asunto que se va a resolver solo, y estamos en 
una etapa intermedia.

Evidentemente se ha hablado aquí ahora de las últimas y re-
cientes concesiones. Los que hemos recibido, los que hemos 
ganado, obtenido estas concesiones estamos satisfechos, pero 
de momento lo único que nos han dado es permiso para arrui-
narnos, y naturalmente que no vamos a ejercitar ese permiso 
para arruinarnos, ni el señor Fernández-Cuesta, ni sus accionis- 
tas, ni los accionistas de Unidad Editorial y del Grupo Reco-
letos, nuestro socio, vamos a ser los que financien el desarrollo 
en España de las redes digitales, es evidente que no lo vamos 
a hacer. Y si hecha la ley, hecha la trampa, pues bus ca remos la  
trampa, pero, desde luego, como ustedes comprenderán, no  
vamos a ser tan tontos de acometer un esfuerzo que está 
absolu tamente al margen de nuestras posibilidades.
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Yo creo que el Gobierno ha hecho muy bien en convocar estos  
concursos en distintos aspectos de la telefonía de nuevas gene-
raciones, en la radio y en la televisión. Ahora, no sirve absolu-
tamente de nada si se queda a medio camino.

Bueno, no quiero abusar ni estirar demasiado mi tiempo, por-
que lo que estoy es subrayando algunas ideas básicas en rela- 
ción con nuestra propia experiencia, la del diario El Mundo, la  
del Grupo Unidad Editorial. Tengo que decir que estamos in-
tentando adaptar nuestras relaciones laborales, nuestra organi- 
zación empresarial, nuestra actividad comercial, todos los as-
pectos de nuestra proyección hacia la sociedad, a estas nuevas 
reglas de la sociedad de la información y de la producción de 
contenidos a partir de periodistas especialistas que puedan te- 
ner los medios técnicos adecuados, nos sentimos muy orgu-
llosos de confirmar en estos momentos nuestro liderazgo en  
Internet, entre los medios de comunicación —en el mes de ene- 
ro con cincuenta millones de páginas vistas, cinco millones de  
visitas, El Mundo ha conseguido algo que prácticamente ningún  
periódico europeo ha conseguido todavía. Creo que la clave 
está en que además de gente que conoce el medio Internet he- 
mos procurado poner a los mejores periodistas de nuestra or-
ganización en ese medio en el que está una de nuestras fronte-
ras de desarrollo. También estamos muy satisfechos de lo que 
estamos haciendo en producción de contenidos audiovisuales, 
sobre todo en televisión, y hay nuevas fronteras, nuevos ámbi- 
tos, incluso el de la producción editorial, con una modesta edi-
torial que vamos a poner en marcha, en el que también vamos 
a estar.

En conjunto, podemos sentirnos, los profesionales de la comu-
nicación, los periodistas, muy orgullosos, muy satisfechos de 
tener la oportunidad de que el desarrollo de la civilización 
humana nos haya permitido —el desarrollo de la tecnología— 
estas oportunidades absolutamente inimaginables hace un par 
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de generaciones, y que otorgan muchísima más capacidad de 
in fluencia, muchísimo más poder, desde el punto de vista de 
influencia en la sociedad, a los productores de contenidos. El si- 
glo xx ha sido el siglo del triunfo de la información. Creo que  
el desarrollo de la democracia ha ido en paralelo con la exten-
sión de los medios de comunicación de masas que, en contra de  
muchos augurios, no están siendo medios de alienación huma- 
na, sino de liberación en el sentido de proporcionar conoci-
miento para que los ciudadanos tengan elementos de juicio, co- 
nocimiento de causa a la hora de tomar sus decisiones, y me 
parece que el comienzo de este siglo xxi está lleno de promesas, 
lleno de buenos augurios y lleno de oportunidades.

L’I. Sr. Josep Bargalló Valls
Gràcies, senyor Ramírez. Té la paraula el senyor José Sancle-
mente.

El Sr. José Sanclemente (conseller delegat del Grup Zeta)
Molt honorable president del Parlament, senyores i senyors, en 
primer lloc moltes gràcies per aquesta invitació al Grup Zeta i  
per tenir l’oportunitat d’expressar una sèrie d’idees aunque 
después de la precisión de mis colegas, seguramente en algu-
nas de ellas reincidiré.

Quisiera decirles que hay dos fenómenos por los que se está pa- 
sando en la actualidad en el sector de los medios de comunica- 
ción, fenó menos que, sin duda, a lo largo de esta Jornada se han  
repetido. Uno es el de la concentración empresarial de los me-
dios y un segundo es el de la diversificación de los soportes. 
Desde el Grupo Zeta tenemos seguramente capacidad para 
afrontar el primero, es decir el de la concentración. Nuestro 
tamaño por volumen de facturación, alrededor de 70.000 millo- 
nes de pesetas, permite, de alguna manera, mantener la inde- 
pendencia que, a lo largo de veinticinco años que cumple este 
año el Grupo Zeta, ha sido, digamos, el norte del mismo Grupo.
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Ahora bien, no estamos quizás seguros si vamos a ser capaces 
de afron tar el fenómeno de la diversificación, pero porque ello 
ya no de pen  de tanto de nosotros. Me explico, la Administra-
ción, tanto la central como la autonómica, que tienen en su 
mano concesiones y regulaciones que determinan el resultado 
de un proceso de diver sificación de soportes, sobre todo —co-
mo se refería ahora Pedro J— en el tema de radios y televisio-
nes, pues con el Grupo Zeta ha tenido algunas que otras más 
marginaciones que, por conocidas, perdón, no voy a decir aquí.

De otra parte, mirando el futuro, vemos el siguiente panorama, 
que es un panorama de incertidumbre frente a esa concentración 
y esa diversificación; incertidumbre sobre las concesiones de ra- 
 dio y televisión digital; incertidumbre sobre la regulación de las  
televisiones locales; incertidumbre sobre el mo   de lo de televi-
sión pública e incertidumbre sobre las alianzas que pueden 
formarse en el sector para hacer frente a todos estos retos.

Nuestro grupo está presente —y permitirán que lo exprese de 
forma sucinta porque a veces no se conoce— en doce diarios de 
información general y algunos deportivos, numerosos diarios 
gratuitos, revistas —más de treinta cabeceras, entre propias y 
de encargo—, en la edición de libros y multimedia —más de 
quinientos títulos al año. Tenemos presencia en una cadena ca-
talana de radio, Ona Catalana, con un 35%, en Zeta Radio con  
un 100%; televisión digital —somos socios de Canal Satélite 
Digital con un 4’5%—, en televisiones locales, en varias emi-
soras a través de Antena Local, en cable, a través de Auna, con  
1,4%, en la televisión de cable de Galicia, con un 10%, en In-
ternet, me  diante portales generalistas de ZetaZeta.com y loca-
les de pro yectos de redes de allí donde tenemos diarios, y otras 
empresas de co  muni cación de nuevas tecnologías como Zcity 
y sociedades de inversión ligadas a comunicación. Con estas 
sociedades tenemos intención de participar de manera muy ac- 
tiva en la futura televisión digital.
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¿Cómo vemos nosotros este nuevo escenario audiovisual? En 
el mismo foro ya les han hablado a ustedes sobre las caracterís- 
ticas de la televisión digital, el apagón analógico previsto, las 
audiencias, la financiación de la televisión pública, y la impor- 
tancia que adquiere el idioma. No voy a insistir en ello. Sí quie-
ro hacer, en cambio, una firme defensa del pluralismo en tele- 
visión, ya que no tendría lógica que en un medio socialmente tan 
relevante hubiese menos pluralismo que, pongamos por caso, 
en la prensa actual. Desde nuestro grupo reafirmamos nues- 
  tra autonomía e independencia, si bien no descar tamos alian-
zas en estos medios emergentes, y ¿por qué? Porque queremos 
aprovechar las ventajas del nuevo panorama de comu nicación. 
Las nuevas posibilidades tecnológicas exigen cambios profun-
dos de las estructuras empresariales para adaptarse a los nue-
vos soportes y a la nueva configuración transnacional de las 
compañías que generan información y entretenimiento.

La globalización y la concentración son dos fenómenos inter-
rela cionados que han cambiado las reglas de juego. Además 
nuestro grupo tiene que asegurar su participación en los me-
dios audiovisuales —televisión, cable, radio digital—, puesto 
que necesita que sus con tenidos lleguen a todos los medios. La  
televisión digital es un campo especialmente sensible y, de he-
cho, es una de las apuestas de nuestro grupo, máxime cuando 
caminamos a través de ella hacia un solo meta escenario. La cla- 
ve de todo esto es, por tanto, la televisión como factor inte-
grador. Esto es, la televisión como elemento central de res pues-
ta a las necesidades sociales de ocio, educación e información 
que llega a millones de personas. Una estrategia así sólo pue- 
de completarse con nuestra presencia en los concursos de radio 
y televisión digital.

Desde nuestro grupo queremos y debemos seguir aplicando 
una estrategia multimedia, mediante la ampliación y consoli-
dación del grupo de emisoras de radio con ofertas de progra-
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mación innovadoras aprovechando aún más las posibilidades 
de convergencia entre la televisión por cable e Internet. Dicho  
en otras palabras, no sólo tenemos que seguir jugando la liga en  
casa, sino que hemos de asomarnos con garantía a la liga de 
campeones. Y si lo hacemos veremos que en esa liga compiten  
equipos como nosotros pero también de otras dimensiones  
hasta ahora desconocidas en el sector. En este nuevo escenario 
la competencia ya no se plantea entre editores nacionales, sino 
entre grandes editores multinacionales, grandes operadores de  
telecomunicaciones y grandes grupos financieros. Basten como 
ejemplo las dimensiones de RTL o Telefónica. Se trata de gru-
pos con capacidad de producir contenidos y además de afron-
tar grandes inversiones, ya sea por equi pamiento tecnológico 
o para telecomunicaciones.

Los grupos tradicionales de la prensa, tenemos, eso sí, la ven  - 
taja de una cultura de comunicación muy arraigada, que nos 
convierte en partners ideales para operadores con menos histo- 
ria. A lo que sí hemos de acostumbrarnos, en cualquier caso, es  
a consideramos fabricantes de contenidos en diferentes for-
matos, lo que nos va a suponer el esfuerzo de hacerlo y, ade-
más, de acometer inversiones en tecnología y recursos humanos 
hasta conseguir algo tan difícil como las relaciones multi- 
 media.

En el futuro, en nuestras empresas trabajaran más técnicos y 
más periodistas polivalentes, de hecho ya lo están haciendo. 
Esta es la tendencia del sector al margen de lo que nos entusias- 
me como fórmula de producción.

Veamos otra cuestión no menos relevante que las anteriores: 
aunque defendemos como es lógico nuestros intereses como 
empresa privada de comunicación, no consideramos que ello 
sea incompatible con un modelo de televisión pública amplia-
mente consensuado. Acaso, eso sí, financiado de forma distin- 
ta a la actual mediante un canon que asegure su viabilidad en  
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términos de calidad y de audiencia básica, pero que frene la 
competencia en régimen de desigualdad. Porque la incertidum- 
bre de la que hablábamos comprende no sólo el problema del  
endeudamiento de las televisiones públicas, sino también las 
posibles privatizaciones, la fijación de cánones, el manteni- 
miento de la financiación mixta, etcétera. Y mientras nos encon- 
tramos con que España tiene un modelo tan atípico de televi-
sión publica, formado ya por catorce canales y algunos más en  
vía de desarrollo con lo cual seguimos incrementando las incer- 
tidumbres.

La Administración, y con ello me refiero a todas las administra- 
ciones públicas con competencias en la materia, también nece- 
sita como los operadores del sector un marco legal estable, pero  
sobre todo ha de aplicar criterios profesionales, rigurosos y 
plurales a la hora de adjudicar concesiones. No sólo es impor- 
tante..., perdón, este sector no sólo es importante, como cual-
quier otro, por su dimensión laboral y económica, que lo es y 
mucho, sino que también es muy sensible por la esencia misma 
de la Democracia con mayúsculas, lo sabemos todos.

Muchas gracias.

L’I. Sr. Josep Bargalló Valls

Gràcies, senyor Sanclemente. I tancant el primer atac d’inter-
vencions des de la mesa, el senyor Ignacio Santillana té la  
paraula. Moltes gràcies.

El Sr. Ignacio Santillana (director general de Operaciones del 
Grupo Prisa)

El ser el último siempre tiene uno la ventaja de poder recoger 
ideas brillantes de los que le han precedido y, por otro lado, 
también en algunos momentos repetir cosas que se han dicho 
con la máxima sensatez y prudencia. Yo, lo primero, quería 
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agradecer en nombre de Prisa el poder participar en este pro-
grama. Para nosotros es un motivo de satisfacción poder com-
partir con todos ustedes ideas que tenemos sobre la evolución 
del sector.

En mi exposición sobre este tema me voy a dedicar fundamen- 
talmente a aquellos aspectos estratégicos de los grupos de me- 
dios que, a nuestro entender y a mi entender, tienen como 
elemento fundamental los contenidos a través de los cuales  
satisfacer la demanda de una audiencia creciente. En este sen-
tido, en la evolución y posi ciona miento de los grupos multi-
media como el nuestro, los contenidos se convierten en el ele- 
mento central y su explotación en un nuevo marco de una  
nueva economía más globalizada, más abierta, más competiti- 
va, más integrada y más libre, requiere estrategias muy diferen- 
tes para ser un jugador en este mercado y ser exitoso en el mis- 
mo. Sin duda, para ser exitoso como empresa, se precisa tener 
buenos resul tados económicos financieros, y para ello es im-
prescindible el ser competitivo y satisfacer la demanda de los 
usuarios, la demanda de la audiencia. Sin buenos resultados 
económicos y financieros no es posible dar buenos servicios, y  
sin buenos servicios, no se pueden al can zar los necesarios bue-
nos resultados económicos y financieros. Es tos últimos son ne-
cesarios para satisfacer las inversiones, crecer y com    petir en un 
marco de referencia muy distinto del meramente local.

El marco de actuación en donde se fijan las estrategias se carac-
teriza por vivir un momento de cambios profundos que afectan 
a los fundamentos de actuación y fijan discontinuidades en el 
escenario. En ese sentido, resaltaría, como factores a tener en 
consideración para las estrategias, la globalización, el dominio  
del conocimiento, la gene ralización de las tecnologías y la ge-
neralización y el abaratamiento relativo de las telecomunicacio-
nes, además de la creciente libe ralización. Las cosas que eran 
estratégicas en algunos momentos, como eran las telecomuni- 
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caciones, y que eran un bien soberano, en estos momentos de-
jan de serlo y se abren. Por otro lado, aquellos mono polios na- 
turales que justificaban el dominio de las teleco municaciones 
ya dejan de ser naturales.

De la influencia de estos elementos destacaría como referencia 
para el establecimiento de estrategias la convergencia entre la 
in  formación, el entretenimiento, las telecomunicaciones o la in - 
formática y la consolidación, la formación de grupos que se 
están consolidando y creciendo de tamaño. Esta convergencia 
y consolidación están produciendo que el tamaño sea factor 
clave para competir eficientemente, y a la vez están ocasionan-
do procesos de fusiones, alianzas, adquisiciones, tanto en el 
ámbito doméstico como el ámbito internacional. Sin este mar- 
co de referencia es difícil juzgar las estrategias.

El tamaño y el mercado global son piezas fundamentales para 
que los grupos mediáticos se posicionen, de ahí que en el sector 
se están produciendo cambios continuos en términos de par- 
  ticipantes, servicios, uniones y desuniones que detrás de ello 
está, sin duda, la convergencia y consolidación, además de es- 
tar ofreciendo paquetes completos en donde se buscan las  
sinergias a través de ofrecer distintos servicios.

En este escenario los aumentos de capacidad para la transmi-
sión de productos informativos, culturales o de ocio y entrete-
nimiento gracias a la comprensión digital y a la utilización de 
la banda ancha, están poniendo de relieve la carencia de conte-
nidos suficientes para alimentar la oferta. Es necesario señalar 
que, sobre ésta, sobre la oferta, más que sobre una demanda 
todavía relativamente confusa y en gran medida inexistente, es 
sobre la que se vuelcan las estrategias o se deben de volcar las 
estrategias de las grandes empresas de comunicación.

La oferta, en este caso, creará la propia demanda. Es la conver-
gencia tecnológica la que propicia la convergencia de los que 
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poseen contenidos de comunicación y, por lo tanto, la conver-
gencia empresarial.

Desde que se puso en marcha el movimiento liberalizador en 
las telecomunicaciones allá por 1984, con la ruptura de la ATT 
en los Estados Unidos, y los movimientos de la privatización y  
liberalización del sector, las fusiones, las alianzas, las compras 
de todo tipo y todo tipo de operaciones financieras están sacu- 
diendo y cambiando el mercado. Empresas de medios de co- 
municación, productoras de cine, productoras de software  
informático, compañías de telecomunicaciones o de cable se 
alían, se juntan, se revuelven, se confunden y se traicionan en 
la persecución de un mercado que va mucho más allá de lo 
meramente doméstico.

Nos encontramos ante un formidable proceso de concentración 
empresarial en todos los sentidos. La sociedad digital favorece 
la creación de inmensos conglomerados que, por naturaleza, 
atienden o aspiran al mercado global. No existen fronteras para 
los bits ni los aduaneros pueden investigarlos o detenerlos. La 
tecnología va por delante de la mera regulación. La sociedad 
digital es, por naturaleza, planetaria. La conquista del merca- 
do global reclama la existencia de empresas de ese género que, 
junto a su enorme capacidad tecnológica, acumulen importan- 
tes recursos financieros para operar y ser competitivo, casi sin 
distinción en países por culturas, legislaciones o niveles de de-
sarrollo. Hay una integración tanto vertical como horizontal 
de las compañías de medios, una creciente mundialización y 
una tendencia a incorporar y gestionar, bajo una misma firma, 
distintas empresas en distintos países y en distintos campos de 
actuación. Lo mismo está pasando con los contenidos. En este 
sentido el pensar globalmente y actuar localmente parece una 
estrategia adecuada.

También está ocurriendo lo mismo para los productores de con- 
tenidos, que se llega a la convergencia. La globalización del 
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sector de la comunicación es consecuencia esencialmente de la 
innovación tecnológica, de la apertura de los mercados, espe- 
cialmente a la inversión exterior. La globalización ha venido 
arrastrada por la realidad ante las posibilidades imparables de  
la tecnología. A la vez, las nuevas políticas desreguladoras han  
favorecido el desarrollo acelerado del sector en los últimos 
años. El volumen y, en consecuencia, el tamaño resulta esen-
cial en el comportamiento para alcanzar economías de escala 
o de tamaño en las empresas de medios. Las estrategias de 
creci mien  to han de tener en cuenta, no obstante, los límites a la  
con cen tración impuestos por las diversas legislaciones. La defensa  
de la competencia adquiere, por lo demás, rasgos pin to rescos.

En un mercado fuertemente regulado como puede ser el audio- 
visual u otros se camina hacia la formación de oligopolios 
transnacionales. La irrupción del mundo de las telecomunica- 
ciones, de larga tradición monopolista en toda la orbe, en el 
mercado mediático somete a ésta, además, a tensiones adicio-
nales. El desafío reside en la forma de combinar la existencia de  
compañías multimedia con volumen suficiente para atender al 
mercado global y el debido respeto a la libertad de iniciativa y  
al pluralismo.

La experiencia demuestra que los grandes conglomerados de 
medios son capaces de respetar la autonomía de los periodis- 
tas y creadores, y que la libertad puede convivir con ellos. La 
concentración es un fenómeno inevitable y creciente. El pro-
blema no está en cómo evitarla, sino en saber limitar los aspec-
tos negativos que ofrece y en garantizar el desarrollo del libre  
mercado y el flujo de las ideas. Las dificultades de gestión 
que estos conglomerados experimentan permite, también, la 
existencia y la convivencia de empresas de tamaño pequeño y  
mediano especializadas en algunos sectores.

En definitiva, la estrategia de las empresas de medios de comu- 
nicación en los albores del mundo digital se concretan en una 
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tendencia al crecimiento y a la concentración, tanto vertical 
como horizontal, una atención preferente por los contenidos, 
una preocupación por los aspectos jurídicos, derechos de autor,  
intervención administrativa, políticas de audiovisual y la mul-
tiplicación de alianzas de todo género.

Permítanme, para finalizar, que haga una mera referencia a 
Internet. La red ganará la batalla y exigirá a los grupos de me-
dios hacer las cosas de forma distinta. Internet no es solamen- 
te algo tecnoló gica mente bonito, sino que es una nueva forma 
de hacer los negocios y de hacer las cosas. Se caracteriza por ser 
una tecnología que posibilita que sobre la misma se hacen co- 
sas nuevas y antiguas de forma distinta. Por un lado, nos em- 
puja a una economía más distribuida, más igualitaria y más 
com petitiva, pero por otro lado nos empuja a la creación, tam- 
bién, de fuertes oligopolios. Entonces permanece la discusión en- 
  tre la centralización versus la descentralización. La lucha entre 
concentración y descentralización es evidente en estos mercados.

Finalmente, simplemente comentar que el tamaño se convier- 
te en un elemento importante y el ámbito internacional para 
poder decidir cómo nos centramos, cómo somos exitosos des- 
de el punto de vista de la evolución de esta globalización. En 
este sentido, permitidme que com parta con vosotros unos nú-
meros que recientemente un banco de in versiones ha publica-
do. Las diez principales empresas por capitalización bursátil en  
el mundo concentran el 55, diez empresas concentran el 55% 
del valor de capitalización bursátil que existe en el mundo. Si  
bajamos ya, 25 empresas controlan el 75%, de estas 10 em  presas  
que controlan o representan el 55% de la capitalización bursá- 
til en el mundo, 8 son americanas, de las 25 casi 20 son norte- 
americanas. Por lo tanto, el dominio en el mundo de las teleco- 
municaciones, multimedia, etcétera, el papel de los Estados 
Unidos es muy significativo y, por otro lado, yo creo que es 
importante, a la hora de analizar las estrategias de los grupos, 
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ver el mercado más allá de lo meramente local y ver cómo uno 
se posiciona dentro de este juego de alianzas, fusiones y adqui-
siciones que determinarán, en breve plazo, el reparto global del 
mundo del audiovisual y los grupos multi media.
Muchas gracias.

L’I. Sr. Josep Bargalló Valls
Gràcies, senyor Santillana. Segurament s’han expressat opini-
ons que generaran debat. Si més no, opinions i afirmacions que 
no són habituals en els debats parlamentaris. I crec que, en tot 
cas, l’organització d’aquestes jornades, doncs, ha encertat a fer 
aquesta taula rodona perquè és bo que al Parlament s’hi escol-
tin opinions i expressions que no són les habituals dels debats 
parlamentaris. En tot cas, per conduir aquest debat i aquests 
trenta minuts que tenim per fer-lo, el senyor Ramon Pellicer.

El moderador
Moltes gràcies, senyor president. La recerca de la pluralitat  
podria ser un dels denominadors comuns. S’han dit, però, altres 
coses. Vostès han estat testimonis, com jo, d’aquestes paraules, 
però permetin-me que els refresqui una mica la memòria sobre 
alguns d’aquests punts: si es privatitzen les televisions públi-
ques, no passarà res; de fet, ja va desaparèixer la premsa del 
Movimento. La funció d’una televisió no és culturitzar el país.  
Amb els diners dels contribuents els polítics amplien el seu 
poder amb coartades com ara la llengua o el servei públic. S’ha 
advocat pel cànon i per un model de televisió pública.
Senyores, senyors, és el seu torn. Recordin presentar-se abans, 
si us plau.

El Sr. Jean Noël Dibie
Je serais moins sévère que vous. Je me suis un peu laissé por-
ter par cet ensemble d’interventions rassurantes, positives, qui 
nous ont présenté un monde idéal, dans le quel les opérateurs 
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commerciaux, conscients de leur responsabilité sociale et cul- 
turelle, étaient en mesure de ga   rantir le pluralisme du service 
public de la radiodiffusion, et de l’au dio visuel au sens plus 
large, dans un univers convergent.

Mais, il y a deux choses que je n’ai pas entendu, deux choses 
qui me paraissent importantes. La première, aucun de nos amis 
nous a parlé de la pression permanente de leurs actionnaires 
qui exigent une rentabilité de plus en plus importante, dans des  
délais de plus en plus courts. Et aucun de nos intervenants  
—oui, on a comparé la presse, la radio et les médias audiovi-
suels en disant ce qui se passe bien en presse, ce qui se passe 
bien en radio, il n’y a pas de raison pour que ce ne se passe pas 
bien en télévision et dans les médias audiovisuels—..., seule-
ment les coûts ne sont pas les mêmes. Comment combiner une 
pression capitalistique de plus en plus forte sur des retours sur 
investissements qui pour les supports radio ou écrits sont de 
quelques semaines ou quelques mois, alors que pour les sup-
ports audiovisuels ils sont de plusieurs mois quand ce n’est pas  
de plusieurs années?

C’est une question que j’aurais posée, mais là je crois qu’il i a un  
petit peu..., quand on nous annonce que tout est pour le mieux 
dans les meilleurs des mondes privatisés, je suis un peu inquiet.  
Enfin, je souhaitais rappeler, comme je l’ai affirmé ce matin, que 
la force, la dyna mique, la résistance de l’Europe par rapport à  
la pression des groupes américains —et ça depuis maintenant 
une quinzaine d’années— de plus en plus repose sur cette qua-
lité, cette spécificité européenne qu’est le système dual. Un sys-
tème dans lequel opérateurs publics et opérateurs privés ont, 
dans les dix derniers années, trouvé leur position, leur niche. 
Dans un monde en mouvement vers l’univers numérique, cha-
cun essaye de se positionner dans un environnement à peu près  
équilibré qui se traduit par une véritable défense de notre di-
versité culturelle.
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Que constate-t-on? On constate que dans les pays européens, et  
je l’ai cité ce matin, et je le réciterais, la Grèce où il n’y a plus cet  
équilibre, il n’y a plus de création, c’est clair, il n’y a plus de 
création, les opérateurs de télévision, les opérateurs de l’audio-
visuel en Grèce n’ont plus qu’un seul motif, le profit.

Qu’est-ce que l’on nous reproche finalement? Je serais un petit  
peu pro vocateur, c’est que nous, opérateurs publics, en Espagne,  
en Fran ce, en Allemagne, en Italie, en Angleterre et ailleurs, 
nous nous sommes maintenus au bout de dix, quinze ans de 
pression commerciale extrêmement forts, de plus en plus forts, 
dans une fourchette qui se situe entre 40 et 50% de l’audience, 
ce qui contribue à cet équi libre démocratique, équilibre que, 
pour des raisons purement économiques, purement financiè- 
res, purement de profit, on souhaite mettre en cause.
Merci.

[Traducció]

Jo seria menys estricte que vostè. M’he deixat portar una mica per 
aquest conjunt d’intervencions tranquil·litzadores, positives, que ens 
han presentat un món ideal, en què els operadors comercials, consci- 
ents de la seva responsabilitat social i cultural, podien garantir el plu- 
ralisme del servei públic de la radiodifusió i de l’audiovisual en un 
sentit més ampli, en un món convergent.

Però hi ha dues coses que jo no he sentit, dues coses que em semblen 
importants. La primera, cap dels nostres amics ens han parlat de la 
pressió permanent dels seus accionistes que exigeixen una rendibili- 
tat cada vegada més important, i amb uns terminis cada vegada més 
curts. I cap de les persones que han intervingut —sí que han compa- 
rat la premsa, la ràdio i els mitjans audiovisuals, dient tot el que va bé  
o quasi bé; pel que fa a la ràdio no hi ha cap raó perquè no vagi bé, tam- 
bé la televisió o els mitjans audiovisuals— però els costos no són els 
mateixos, els terminis de retorn de les inversions no són els mateixos. 
Com es pot combinar una pressió cada vegada més elevada per part del  
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capital, sobre el retorn de les inversions que en els suports de ràdio o  
escrits els terminis són d’algunes setmanes o alguns mesos, i que en  
els suports audiovisuals són d’alguns mesos, per no dir d’alguns anys?

Aquesta és un pregunta que els faig, però jo crec que hi ha una 
mica...., quan ens diuen que tot va molt bé en el millor dels móns pri- 
vatitzats, això m’inquieta. També m’agradaria recordar-los, com ja ho 
he dit aquest matí, que la força, la dinàmica, la resistència d’Europa 
amb relació a la pressió dels grups americans —i això des de fa uns 
quinze anys— cada vegada més es basa en aquesta qualitat, aquesta 
especificitat europea, que és el sistema dual. Un sistema dual en què 
els operadors públics i els operadors privats han trobat, en els últims 
deu anys, la seva posició, el seu nínxol. En un món en moviment cap  
al món digital, cadascú intenta posicionar-se en un entorn més o 
menys equilibrat que es tradueix per una veritable defensa de la nos-
tra diversitat cultural.

Que constatem? Constatem que en els països europeus, i ja ho he dit  
aquest matí i ho tornaré a dir ara... A Grècia, on no hi ha aquest equi- 
libri, no hi ha creació, és un fet, no hi ha creació, els operadors de te-
levisió, els operadors de l’audiovisual a Grècia, només tenen un únic 
objectiu, el benefici.

En el fons, què ens reprotxen? I aquí seré una mica provocador, i és 
que nosaltres, operadors públics, a Espanya, a França, a Alemanya, 
a Itàlia, a Anglaterra i en altres llocs, ens hem mantingut —al cap de  
deu o quinze de pressió comercial molt forta, cada vegada més forta—  
en una graella que se situa entre 40 i 50% de l’audiència, la qual cosa  
contribueix a aquest equilibri democràtic, equilibri que per raons pu-
rament econòmiques, purament financeres, purament de beneficis, ens  
qüestionen.

Gràcies.

El moderador

Algú de la taula vol respondre les qüestions que plantejava el 
senyor Dibie? Senyor Fernández-Cuesta.
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El Sr. Nemesio FernándezCuesta

Empiezo por el final. El sistema dual. Pues en España el siste-
ma de televisión pública arrastra un déficit que se ha citado de 
cerca de un billón de pesetas, pues no creo que llegue a tanto, 
pero llegará indefec tiblemente. El Gobierno va a vender Iberia 
y la aplicación inmediata de Iberia va a ser reducir la deuda de  
Televisión Española. Las tele vi  sio nes públicas autonómicas 
pues tienen unos números propor    cio nal mente similares. La 
experiencia de diez años de este sistema dual entre una televi- 
sión pública y televisiones privadas significa que las televisio- 
nes privadas están en el entorno del 20% de audiencia y la te- 
levisión pública en el entorno del 25, con unos costes muy  
superiores y con una rentabilidad muy inferior.

El problema en España es que no hay una regla de juego. Pue-
des perder 150.000 millones, puedes bajar las tarifas publicita- 
rias en enero como se han bajado, y decretar una política co-
mercial agresiva. Por lo tanto, es necesario tener o la restricción 
de la cuenta de resultados como todos los demás, o la restric-
ción, como existe en Francia, de ocho minutos, creo recordar,  
de pu   blicidad a la hora. Pero en España no tenemos ninguno de  
los dos frenos, ninguno de los dos sistemas y, por otra parte, no  
estamos nada convencidos —por lo menos personalmente  
yo, y aquí es un capítulo ya más de opinión personal— que  
esté aportando nada en términos de política cultural europea. 
Está aportando lo mismo que puedan estar aportando otras. 
Eso ya es una opinión personal, pero en España creo que tene- 
mos ese problema. Y creo que en un marco de mucha más 
pluralidad, de mucho más número de canales, pues, al final, el  
sentido común se irá imponiendo, porque los poderes públicos 
no van a poder sostener, con leyes de estabilidad presupuesta- 
ria y con todas estas cosas, los déficits que suponen las televi-
siones, o al menos hay usos alternativos mejores, creemos, para 
toda esta cantidad de medios.
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Y después, respecto a la rentabilidad, primera pregunta, res-
pecto a la rentabilidad de los procesos, pues yo creo que los 
analistas financieros también demuestran que se equivocan, y  
lo que es importante es plantear a los analistas financieros, a los  
fondos de inversión, sociedades de capital riesgo o al mercado 
financiero, proyectos empresariales solventes. Podrán creer o 
no podrán creer en ellos, pero es uno de los contrapoderes que 
en las empresas tenemos que aceptar. De todas maneras, en 
nuestro caso estamos hablando todavía de una em presa fami-
liar; por lo tanto tenemos un convencimiento de que hay una 
política editorial, unas ideas a las que servir y que se sirven 
como se han servido a lo largo de cien años con sus modifica- 
ciones, a través de un periódico y ahora a través de otros me- 
dios. Y los accionistas pues saben donde están desde hace mucho  
tiempo. Y cuando no lo sepan pues tendremos que someternos 
al dictamen de los analistas finan cieros. Pero eso como todo en 
la vida, siempre hay alguien que te condiciona, y sí, es mucho 
mejor que existan cosas y personas que te condicionan para 
desarrollar tu actividad mucho más sensatamente.

El moderador

Senyor Ramírez.

El Sr. Pedro J. Ramírez

No, brevísimamente. En España el sistema dual consiste en que 
la televisión pública antes era del PSOE y ahora es del PP. Ese 
es el sistema dual de la televisión pública en España y lo demás 
es hipócrita. El director general de Televisión Española es en la  
práctica un miembro del Gobierno o un alto funcionario depen- 
diente del Gobierno, que despacha con el Gobierno, antes con 
el PSOE y ahora con el PP, los contenidos y la orientación de la  
televisión pública. Y en Cataluña el sistema dual será que la tele - 
visión, que la TV3 ahora la controla Pujol, y si gana Maragall 
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entonces el sistema será dual porque la controlará Maragall. Y 
eso lo sabemos todos. Y eso lo sabemos todos.

El moderador

Màrius Carol volia fer una...

El Sr. Màrius Carol

Yo, en la misma línea, quería sugerirle a nuestro invitado, ya 
que es francés, que hoy coja, por ejemplo, la programación del 
pri  mer canal de Televisión Española. Usted no encontrará ni un  
solo programa que justifique la existencia de una televisión pú-
blica, es decir, yo creo en una televisión pública, pero en vein- 
ticinco años de transición y democracia no se ha producido 
nunca un debate en serio sobre el modelo de televisión en Es-
paña. Y hoy, insisto, si usted coge la programación del primer 
canal de televisión, realmente le pondría los pelos de punta: 
hay dos concursos, un programa de cotilleos, un programa de 
humor zafio..., en definitiva, sólo podrían salvarse los informa- 
tivos que, en el fondo, son elementos más de control y de elo- 
gio que no de información. El pasado sábado, por ejemplo, 
hubo una noticia, el pasado viernes hubo, sábado, hubo la no-
ticia de un atentado de ETA. Si usted realmente estaba en su 
casa viendo la televisión, sólo si conectaba con Televisió de 
Catalunya, con TV3, usted pudo enterarse de una noticia que 
era una noticia de alcance, entre comillas, «nacional».

Y esto me parece que da sentido a la televisión. Es decir, yo en- 
tiendo que Antena 3 estaban encantados de seguir dando un  
programa que se llama Furor, donde hay una guerra de sexos  
a partir de canciones y cosas más o menos peregrinas, pero a mi  
me parece, digamos, que una televisión pública está obligada, 
ante una noticia de alcance, a cortar sus emisiones. Y a mi me 
parece que en este sentido hay un espacio para la televisión 
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pública, pero primero tiene que ser, sobre todo los poderes 
políticos, quienes debatan y en serio qué quieren que sea esa 
televisión pública, porque si la televisión pública tiene que 
competir en audiencias, tiene que competir con programas de 
diversión con los otros canales, es mejor que la cerremos, ¿no? 
Es mejor que la hagan particulares, en cualquier caso, que se 
jueguen su dinero.

El moderador

Jordi Mercader, si us plau, si li acosten el micròfon.

El Sr. Jordi Mercader i Farrés (conseller del Consell de l’Au   dio   -
visual de Catalunya)

Sí, moltes gràcies. Sort que al final veig que també hi ha plura- 
lisme entre els representants dels mitjans privats. I seguint en 
la línia del Màrius Carol i l’anunciada pel José Sanclemente que 
realment hi ha d’haver una televisió pública o uns mitjans pú- 
blics però que cal revisar —tot i que crec que no és avui el dia 
del debat, de la revisió, sinó el dia del pluralisme de la propi-
etat—, deixin-me que els digui que tinc la impressió que els 
temps de les grans veritats es van acabant tots. Fa uns anys, a 
Espanya, es deia: «quan hi hagi televisió privada, la televisió 
millorarà», i jo crec que mai hem tingut una televisió tan dolen-
ta com la que tenim ara amb la televisió privada. Per tant, no 
podem fer grans afirmacions d’aquest tipus perquè ens solen 
caure al pas del temps.

Si privatitzem les televisions públiques tots hi guanyarem? Uns 
més que els altres, segurament, però deixem que el temps ho 
passi, no? Com més canals més pluralisme? Em fa l’efecte que 
no, perquè si mirem qui hi ha darrere els canals, acabarem amb 
tres o quatre noms, Bertlesmann, Vivendi, AOL-Time Warner..., 
no sé si tan plural és la propietat com sembla la quantitat dels 
canals. Però a mi m’agradaria fer-los una pregunta a tots vos-
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tès a partir d’una formulació del senyor Lara, que jo la faria a 
l’inrevés: el pluralisme arribarà amb la llibertat d’emissors o la  
llibertat en la creació de l’opinió pública arribarà a partir del 
pluralisme en la propietat dels mitjans?

El moderador

Per al·lusions, senyor Lara?

El Sr. José Manuel Lara Bosch

A veure, jo potser sóc el més dissident o el més crític cap a la te- 
levisió pública, i ho sóc perquè crec que, primer, el sistema 
dual, l’únic que ha fet és fer la pública cada vegada més priva- 
da. Cada vegada la televisió pública s’assembla més a la televi-
sió privada, i l’excusa és un segon canal que diuen que aquest 
sí que compleix la funció cultural, que, excepte alguns casos 
molt excepcionals, el que arriba és a ser quasi clandestí per a 
l’audiència, perquè estan buscant programes que no són de 
televisió i menys d’una televisió massiva.

Jo, en cap cas, tampoc tinc res en contra que hi hagi una televi-
sió pública, però el que passa és que la televisió pública ha de 
definir molt clar el que és. I el que no pot passar és tot el que 
aquí s’ha dit i moltes més coses. Vull dir, ja fa molt temps que 
han descobert que la televisió pública no pot contribuir més al 
dèficit de l’Estat, però ja hem trobat la fórmula, l’endeuten amb 
l’aval de l’Estat i això ja no compta, això ja no entra al pressu-
post públic. I si deuen tants diners les televisions públiques..., 
i totes les autonòmiques i les estatals han fet el mateix: endeu-
tar-se amb l’aval, perquè ja veuen que això no es pot explicar 
al pressupost de l’Estat, i ara que tenen una gran massa crítica. 
Perquè també s’ha dit aquí, i és veritat, que la dualitat és el can- 
vi de govern. És evident que s’han intentat tots els sistemes fins  
ara, que jo he sentit, de fer consells d’administració, nomena-
ments controlats, bé, i al final acaba amb una alternança polí- 
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tica i amb una televisió que clarament té una connotació políti-
ca amb el poder en cada moment en què existeix. Això em sem- 
bla també molt clar.

I evidentment..., és que hi ha una cosa que a mi em sembla més 
clar que tot això. Jo crec que el ciutadà de l’any 2010 es farà la 
televisió a la carta, i aquí sí que serà la pluralitat, i se la farà al 
minut i a l’hora que vulgui. La tecnologia ens obligarà a tots a 
anar a això: que vostè, a casa seva, pugui veure l’informatiu de 
la televisió que vulgui a l’hora que vulgui, i programar-se des-
prés la pel·lícula d’un altre canal i això serà tan dur i tan cruel 
per als mitjans d’informació i de co mu nicació que, bé, aquí el 
senyor, el televident final, no haurem de sortir cap de nosaltres 
dient nosaltres representem a uns, vosaltres re pre  senteu un al-
tre o els polítics ens representeu a tots, seran ells matei xos qui 
es representaran amb el telemando, fent-se la televisió a la carta.

I evidentment aquí és quan ve la segona batalla —i que aques-
ta em sembla molt important—, que és: com contribuïm i què 
podem fer per donar els mitjans a aquests ciutadans perquè es 
facin la televisió a la carta el millor possible i d’un nivell més alt  
possible? Això sí que és el gran debat que hem de fer. Però 
aquest debat és el debat de cultu rització del consumidor que 
estem debatent fa molt temps a la televisió, perquè és la que fa 
soroll i la que té molta audiència, i no estem debatent a molts 
altres llocs que s’ha de debatre per arribar que aquest senyor 
tingui criteris per seleccionar-se la televisió a la carta. I al final, 
si fem televisió pública o privada, el consumidor no ho tindrà 
en compte, això, perquè se la farà a la carta. I llavors perquè ell  
se la pugui fer a la carta, el que és necessari és que hi hagi molts  
plats on triar, i com més plats millor, i en segon lloc, que aquests 
plats, si no demostren que estan aportant quelcom públic molt 
significatiu, tinguin les mateixes eines per competir. I el que 
demostri el que està aportant que sigui el que s’hagi demanat 
que ha d’aportar.
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El moderador

Endavant, senyor Sanclemente.

El Sr. José Sanclemente

Yo quería contestar un poco lo que decía Jordi Mercader. Yo de-
fendía, he defendido que existan televisiones públicas y que haya 
un marco de regulación diferente. Yo creo que el marco de re- 
  gulación es lógico a nivel de la financiación. Tengo recortes de  
prensa donde el ministro Pío Cabanillas se sorprende de los 
resultados que ha tenido, en el ejercicio pasado, Televisión Es-
pañola, donde dice que se auto financia y que La 2 es la que 
cues ta mil pesetas al año a cada español; que Radio Nacio- 
nal cue  s  ta 25.500 millones de pesetas; ¿por qué Radio Nacional 
no tiene publicidad?, ¿por qué sí tiene Televisión Española?; 
¿cuál es el marco hacia donde se va?; las especulaciones que ha-
blan de privatización de Televisión Española o de pasar el or- 
ganismo a la SEPI y después una posterior privatización...

Cuando yo hablaba también de incertidumbre es saber un  
poco, aclarar este panorama, determinar cuál es el modelo de  
financiación que, además, está un poco al abasto de todos, ver 
qué es lo que está pasando en el resto de televisiones europeas,  
porque lo que viene —lo que decía ahora José Manuel Lara 
sobre la televisión a la carta— va a generar un cambio radical. 
Creo que lo previo es que el marco de regulación de la financia-
ción de las televisiones públicas en este momento esté resuel- 
to antes de que haya una liberalización de las televisiones  
digitales o televisiones a la carta.

Sobre las televisiones a la carta... Evidentemente, como ustedes 
saben, van a significar un reparto de la audiencia y un reparto,  
por tanto, de la publicidad, y seguramente la publicidad  
generalista tendrá, también, digamos, un camino diferente. Por  
tanto, si antes no está resuelto también el tema de la financia- 
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ción, esas más televisiones que hayan tendrán mayores dificul-
tades, también, para financiarse, y me estoy refiriendo a esas 
que sean concesiones administrativas privadas. El futuro de 
incertidumbre es porque no se afronta de una manera clara por  
parte de los legisladores, porque también es cierto que no pue-
den existir cuarenta canales de televisiones privados y a la carta  
inter activos. Es decir, creo que al final lo que se vislumbra es 
una concentración de esos canales. Ahora, previamente a ello, 
creo que es necesario, antes de dar ese paso tecnológico que 
dura ocho o diez años, antes de ese apagón analógico del que 
hablaba Nemesio Fernández-Cuesta, creo que es lógico que se 
dé un paso aclarando cuál es el modelo, de una vez, de finan-
ciación de las televisiones públicas, independientemente del 
otro tema que es el del pluralismo, que es el de la independen-
cia, que es el de cómo y para qué se utilizan las televisiones 
públicas.

Seguramente aclarando, incluso, el tema financiero, podríamos 
entrar más en el tema, digamos, político. Yo..., me parece una 
barbaridad el que se afronte esta liberalización de las comuni-
caciones, esta liberalización audiovisual, sin haber resuelto eso, 
y creo que aquí los grupos que estamos en la mesa y los políti- 
cos tenemos algo que decir al respecto. No podemos seguir 
compitiendo en régimen de desigualdad cuando las herramien-
tas que vienen ahora son absolutamente diferentes, cuando te-
nemos compañeros de mesa que tienen toda la tecnología del 
mundo y que se están asociando con grupos transnacio nales.

Está muy bien y es fundamental y son nuestras armas, de la 
mayoría de los que estamos en esta mesa, algo fundamental 
que es la creatividad, el oficio de editar, el oficio de publicar, 
pero ¿dónde queda todo eso cuando hablamos de la trans-
nacionalidad, cuando hablamos de una financiación que no 
sabemos cuál es?, sí sabemos la que es: cuando se produce el 
déficit se financia. Eso no vale para nuestros grupos.



199

Y, por último, sólo comentar algo que me preocupa igual que 
el futuro tec nológico de las televisiones o de las televisiones 
digitales y es el tema de Internet. Es decir, la reflexión que nos 
hacemos, todos estamos encantados... Bueno, yo creo que cada 
vez menos, que cuantas más páginas vistas tengo de mi dia- 
rio más me preocupo, porque no sé co mo cobrarlas. Segura-
mente menos leen mi diario. No hemos hablado de ese tema 
sobre la mesa, pero es una reflexión también profunda que el 
nuevo medio, el medio en el que los que estamos sobre esta 
mesa —y lo decía Ignacio Santillana— confiamos todos en 
que va a ser el medio del futuro y que seguramente acabará 
también en el meta escenario de la televisión digital y será mu-
cho más asequible, sea el me dio que más rápidamente se ha  
reconvertido, donde más, digamos, re  estructuración está ha-
biendo, donde más despidos y donde más problemas.

¿Qué va a pasar si un medio como éste, que no requiere las 
grandes inversiones que requiere una televisión digital terres-
tre y por aquí se numeraban un poco los presupuestos que se 
tienen que dar en este tema, si todavía eso no está regulado y 
si todavía eso no está definido? Nada más.

El moderador

Ens queden poc més de cinc minuts. Ha demanat la paraula el  
senyor Alonso, però en cedíem una aquí del torn anterior.

El Sr. Ramon Palacio i Lesn

Sí, gracias. Ramon Palacio, de Alcatel, que es una empresa de 
tecnología y del mundo de Internet, y a pesar de eso quiero 
presentar, quiero poner una cuestión en tanto que ciudadano. 
El debate central planteado está entre televisión pública y pri-
vada, y no quisiera quitarle méritos ni quitarle importancia, 
pero quisiera también poner el énfasis en las coincidencias más 
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que en el debate, tanto entre televisión pública y privada como 
entre todos ustedes que están planteando distintas opciones de 
televisiones o de medios de comunicación privados.

Yo quisiera plantear la cuestión de los silencios o de los énfasis, 
de las coincidencias entre los contenidos informativos de prác-
ticamente todas las empresas que ustedes representan, y quizá 
ligarlo con la explicación, entre comillas, que ha hecho el señor 
Santillana de que las empresas con mayor capitalización bursá- 
til están básicamente radicadas en Estados Unidos, o quizá otra 
explicación, digamos, pero ¿por qué —si son capaces de expli-
carlo— existen estas coincidencias? O dicho de otra manera, si  
hay unas empresas que dominan los contenidos, ¿quién domi- 
na a los dominadores de los contenidos? O si lo planteamos de  
otra manera, si en la prensa escrita aparecieron las prensas in-
dependientes, ¿en las televisiones pueden aparecer con fuerza 
o con significado las televisiones muy independientes, por de- 
cirlo de alguna manera, o Internet con su anarquía, también 
entre comillas, puede ser solución o camino a esta..., a abrir 
camino a esta distinción entre todos los que coinciden?

Gracias.

El moderador

Algú de la taula vol contestar?

El Sr. Eduardo Alonso

Casi de rebote y por finalizar la de antes. Yo pedía excusas al 
presidente de la mesa y al público porqué me iba a aproximar 
a los temas des de la perspectiva de un empleado, de un ejecu- 
tivo de una empresa de... Lo que pasa es que no he podido sus- 
traerme de contestar porqué llevo veinticinco años en este ofi-
cio y tengo profundo respeto y consideración por Pedro J, y he 
sido directivo de canales públicos y no me considero un sicario 
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de ningún gobierno, ¿verdad? Lo he hecho lo mejor que he 
podido e incluso he intentado sortear dificultades, igual que 
cada uno en su profesión.

Pero he de decirles que liderar los informativos en una televi- 
sión pública, que era casi única con las autonómicas hace unos 
cuantos años, no era fácil, ni es fácil en este gobierno ni en nin-
guno. Pero yo creo que la polémica hoy es obsoleta, es vieja, 
entre la televisión pública y la televisión privada, ya no existe 
ca si en ninguna parte del mundo. En Europa la televisión nace 
en un período de posguerra donde era una plataforma de con-
cienciación, y se justificó y tenía su sentido, etcétera. No fue así  
en Estados Unidos donde siempre fue negocio. Pero esto es un  
negocio, el audiovisual es un negocio. Lo público justifica la 
pluralidad. ¿En si mismo qué es la pluralidad?: Que todo el 
mundo podamos tener acceso.

Mire usted, yo soy consejero de un canal en Argentina que se 
llama Telefé, es el primer canal en audiencia en Argentina, el  
50% de rating. No hay informativos y siempre hemos propug- 
nado la inexistencia de informativos. Y coincidió que cele-
brábamos un consejo de administración cuando detuvieron a  
Maradona —permítanme que me exprese de una manera vul-
gar— ciego de droga. La polémica que se creó era tremenda, 
porque entonces los que no querían informativos son los que 
querían posicionarse para que el canal entero se volcara con el 
asunto de Maradona. Es muy difícil abstraerse de la posibilidad  
de tener en sus manos un medio potente y no utilizarlo. Enton- 
ces, yo creo que desde las compañías, como la que a mi me 
paga, aproximarse al sector de los medios —y quiero decir que 
yo entiendo que hay una cierta perversidad conceptual más o  
menos consentida y que cada uno lo utiliza a su antojo—, pues 
es de diferentes perspectivas... Medio de comunicación, ¿la te-
levisión es un medio de comunicación?, lo es, pero un periódico 
también; ¿es tan generador de ideología?, pues sí y no, podría 
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ser generador de ideología, pero hoy ¿hay tanto distingo entre 
los informativos de Antena 3 y Telecinco?, ¿alguien ve que hay 
una diferenciación frontal cualitativa?, pues yo creo que no.

Decía mi compañero de mesa, no ha existido apenas debate, 
creo que ha sido..., hace veinte años yo fui la primera vez al 
Parlamento con la misma Televisión Española a plantear cosas  
sobre los modelos, yo y otros muchos profesionales hemos  
pasado por ahí.

O sea, debate sobre la televisión pública y privada siempre ha 
habido, pero yo querría hoy centrar el tema en lo que compe- 
te al problema de los contenidos informativos dentro de los  
media, pues que está en función de lo que profesionalmente 
cada redacción, cada empresa sea capaz de dar, y quien más 
capaz sea de propiciar esos contenidos que guste a los ciudada- 
nos, pues más interés tendrá en conseguir clientes, en definiti-
va, audiencia o seguidores.

El moderador

De seguida, senyor Santillana. Senyor Huguet, havia demanat 
abans la paraula.

El Sr. Ignacio Santillana

Yo simplemente quería hacer una pequeña reflexión y tratar un 
poco de que nuestras sugerencias o a veces las discusiones que 
hagamos lo veamos en el contexto de como se está moviendo 
la economía mundialmente y que nuestro país y los grupos de  
media, pero también las empresas de telecomunicaciones y las 
que hacen jabón, etcétera tienen que mirar a un mercado un 
poquito más global. Y, por lo tanto, yo lo que trataba es no 
siempre centrarnos en la discusión local porque al final no va-
mos a ser exitosos en este mundo internacional. En ese sentido, 
lo que están haciendo las empresas es verdaderamente actuar 
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con una filosofía de búsqueda de sinergias internacionales y 
luego darle el concepto de la localidad. Pero en este mundo nos 
debemos de mover, y nuestras estrategias, para ser exitosas, 
tienen que moverse en este sentido.

Simplemente una referencia: ocho empresas de telecomunica-
ciones dominan el 85% de los ingresos mundiales del tráfico de 
telecomunicaciones; por lo tanto las telecomunicaciones es un 
sector concentrado. Y, a mi entender, todo el sector de multi-
media ampliamente entendido va a ser otro sector concentra-
do, y, por lo tanto, para ser un jugador exitoso uno tiene que 
ver qué es lo que aporta, buscar sus segmentos de mercado y 
unirse con aquellos porque el mundo se está moviendo de esta 
manera en estos momentos, al menos desde el punto de vista 
de la posición estratégica de las empresas, simplemente.

El moderador

Senyor Huguet.

L’I. Sr. Josep Huguet i Biosca (diputat al Parlament de Catalunya)

Gràcies. Josep Huguet, portaveu d’Esquerra. A vegades els fe- 
nòmens crec..., dir que una cosa és inevitable no vol dir que 
sigui òptima. Dues consideracions: s’ha fet una referència al 
públic i a la llengua, no? Una llen gua, entre altres coses, és un 
mercat i és una forma de veure el món, i suposo que és molt  
diferent veure el futur dels mitjans audiovi suals des de l’anglès,  
el castellà, l’àrab o el mandarí, que mirar-ho des de la banda del  
danès, el finlandès, el grec, el català o, si m’«apura», des de la 
banda del francès. Són dues òptiques que, segurament, varien 
substancialment en funció de l’amplitud del mercat.

Segona qüestió, si avancem cap a la televisió a la carta, serà més 
fàcil potser arribar a tenir una televisió per a colombòfils o per 
a col·lec cionistes de segells que una televisió per a llengües de 
baix mercat, no? Per tant, aquí la concentració no és neutra, la 
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concentració es produeix a l’entorn d’unes llengües amb mer-
cats amplis i en detriment d’unes llengües de mercat estrets. I, 
per tant, fa la sensació que el públic alguna cosa hi ha de dir, 
perquè, si no, haurem d’estar a la bona intenció dels caps de les  
privades, com és el cas que ha passat a França amb la TF1, on 
com que l’amo de la TF1, és bretó, ha engegat una televisió 
autonòmica o una televisió regional bretona. Per tant, jo crec 
que estem davant d’una problemàtica important que llengües 
amb baix mercat i sense poder polític, el model de concentració 
—i sobretot quan la llei també impedeix crear privades au- 
tonòmiques—..., estem davant d’una situació que és, diguem 
ne, no hi ha defensa.

El moderador

Algú de la taula vol contestar aquesta intervenció?

El Sr. Pedro J. Ramírez

Brevísimamente, aclarar que yo he hecho la referencia a la len-
gua estrictamente en el sentido de que la iniciativa privada 
atenderá perfectamente esa demanda si es una demanda natu- 
ral del mercado, como la de la segmentación del mercado en 
esa televisión a la carta se va a producir en función de factores 
muy diversos, tanto desde el punto de vista de áreas de interés 
informativo, de contenidos culturales, y por supuesto, también, 
desde el factor lingüístico.

Y, desde luego, en referencia a la mención que ha hecho Eduar-
do Alonso de una intervención mía, yo no he mencionado la 
palabra sicario ni para nada he tenido ninguna connotación 
peyo   rativa hacia quienes —con, sin duda, enorme profesio-
nalidad— han intervenido en las televisiones públicas. Lo que 
pasa es que tu has dicho que has teni do una experiencia en al- 
guna televisión pública, y probablemente ha brá sido a propues- 
ta de algún partido político, lo cual también es in dicativo de 
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cuales son las reglas del juego, porque si los miembros de los 
consejos de administración de las televisiones públicas repre-
sentaran a los consumidores, a los anunciantes, a los profesio- 
nales, es de  cir, a sectores sociales determinados, sería más via-
ble ese modelo dual que a lo mejor en un determinado nivel de 
desarrollo tecnológico hasta po dría ser deseable. Pero lo que yo  
digo es que desde luego en España eso es una farsa porque la 
televisión pública es la televisión que con  trolan los políticos 
que tienen el poder en cada ámbito determinado.

El moderador

Sí.

El Sr. Pedro J. Ramírez

Muy brevemente. Me he atrevido a contestar porqué soy pre-
cisamente uno de los que no habla catalán de esta mesa. Yo no 
tengo la menor duda, por ejemplo, de que con esta pluralidad 
informativa, con estos veinte, treinta canales que puede haber 
en cada una de las provincias y comarcas catalanas, hay varios, 
por no decir más o menos la mitad, que se emitirán en catalán. 
Sin duda ninguna, pues porque es una realidad social. Enlaza 
un poco con la pregunta que hacía Jordi Mercader, la libertad 
va siempre por delante; la sociedad, que es la que evoluciona 
gracias a la libertad, va siempre por delante de los medios de 
comunicación. Y yo, de verdad, que no tendría el más mínimo 
temor respecto a la expresión de medios audiovisuales en len-
guas que —co mo usted decía— pues no sean tan amplias como 
el mandarín, el árabe, el inglés o el castellano.

A mi me gustaría enlazar en esto mismo, es decir, el empre-
sario periodístico que diga a los periodistas lo que tienen que  
decir está muerto, él y la empresa. El empresario puede contra- 
tar periodistas, pero no puede nunca mediatizarlos, porqué 
mata la creatividad de los periodistas y mata, a medio plazo, la  
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empresa. Y eso es fundamental para la independencia igual que  
las cuentas de resultados. Las empresas son independientes si 
tienen buenas cuentas de resultados, al menos en este ámbito; 
si no tienen una buena cuenta de resultados empiezan a ser 
dependientes, sea de los anunciantes o sea de los grandes com-
pradores de periódicos. Por lo tanto la libertad va por delante 
y la sociedad hará que todas las demandas tengan su oferta.

El Sr. Màrius Carol

Un dato sólo, para añadir, justamente la televisión local que no- 
sotros pondremos en marcha el 23 de abril, va a ser hecha toda 
ella en lengua catalana y el Grupo Godó tiene intención de con- 
cursar tan pronto como la Generalitat, como el Gobierno cata-
lán, convoque el concurso para una televisión autonómica en 
Cataluña, queremos participar en este concurso y queremos 
participar porque es una obligación casi moral, pero también 
porque pensamos que es un negocio o que puede ser a medio 
plazo un negocio.

El moderador

No sé si la televisió esperarà el seu torn per al concurs. El se-
nyor Lara tenia...

El Sr. Jordi Fortuny i Batalla

Perdó, Ramon Pellicer, és que m’heu donat el micròfon però no 
la paraula. Només t’ho dic perquè m’apuntis. Molt bé.

El moderador

De seguida la tindràs, i, a més, seràs pràcticament l’últim ja.

El Sr. José Manuel Lara Bosch

Jo volia dir el mateix que ha dit Màrius. Dins el procés de  
digitilització estan les digitals autonòmiques. Es convocaran a  
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Catalunya. I potser et sorprenguis que es presenti més gent de  
la que t’esperes. Vull dir el que no es convocaria, i no es presen- 
taria molta gent, si es convoqués una televisió en català a l’Al-
guer, a Itàlia, perquè no té un mínim. Amb això vull dir que és  
el mercat que mana molt, però el mercat ha de respectar la gent.  
El mercat és la societat, el mercat no està desvinculat de la so- 
cietat. Vull dir, hi ha una massa crítica de catalans, molt signi- 
ficativa, que volen televisió en català, i jo crec que no serà un sol  
candidat, sinó que hi haurà bastants més candidats demanant 
aquesta llicència catalana. I això vol dir que, d’alguna manera 
—i no solament perquè tots siguin catalans o tots siguin bre-
tons com els de TF1—, sinó perquè hi ha una massa social sig-
nificativa.

El que no es pot reduir això és a l’anècdota de després l’aranès  
i després un dialecte de l’aranès i al final una televisió per a 
dues mil persones, això no pot ser. I això és el que jo dic, el 
mercat és el que ha de fixar el límit.

El moderador

Jordi Fortuny.

El Sr. Jordi Fortuny i Batalla

Sí, perdó. Jordi Fortuny, del setmanari El Temps. Jo volia fer 
unes consideracions molt breus del debat aquest sobre televi- 
sió pública i privada que jo em pensava que estava una mica 
més superat del que sembla que està. Efectivament, ni la llen-
gua, ni el servei públic ni altres excuses són coartades suficients 
per justificar el que algú de vostès ha anomenat intervencionis-
me de l’Estat en els mitjans audiovisuals. És veritat que el mo-
del de ràdios i televisions públiques que hem conegut fins ara 
està superat, per descomptat. Està superat el model d’empre- 
ses pou sense fons, d’empreses ineficients, governamentals, 
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mal gestionades i incapaces de competir en igualtat de condi- 
cions amb els altres. En això estarem, em fa l’efecte, tots 
d’acord. Però això no vol dir que l’Estat o el sector públic es 
pugui desentendre d’una cosa tan sensible com el sistema co-
municatiu, que és una de les potes o un dels factors del sistema 
cultural. Perquè el mercat perfecte no existeix, existeix en els 
llibres de teoria del mercat, però no en la realitat. El mercat és el  
millor sistema per a assignació de cursos, el millor, però no 
el més perfecte. El més perfecte no existeix. No garanteix el 
pluralisme, no garanteix la igualtat d’oportunitats, no garan-
teix la qualitat, no garanteix el desenvolupament normal de les  
cultures minoritàries, perquè això no és Amèrica, això és  
Europa.

I, si us plau, bromes de mal gust no, no em treguin l’exemple 
de Tómbola, és una de les excepcions que confirma la regla, per- 
què també hi ha mal polítics, polítics dolents que permeten que 
existeixi Tómbola. No em posin, tampoc, l’exemple de la premsa 
del Movimiento, també és una broma de mal gust que no vol-
dria comentar més. No em posin l’exemple de la premsa escrita 
on no hi ha sector privat, perquè la primera font d’informació 
i de comunicació social de llarg, de molt llarg, són els mitjans 
audiovisuals amb moltíssima diferència.

I acabo, sense la televisió i la radio públiques aixecant el llistó 
de la qualitat o del servei públic, el panorama probablement 
seria desolador. No ho sabem perquè no el coneixem, però pro- 
bablement seria desolador i, per tant, antidemocràtic. La tele- 
visió i la ràdio públiques es poden permetre el luxe, alguna 
cosa que en economia es diu inversions de capital risc, és a dir, 
es poden permetre el luxe de fer inversions en programació de  
qualitat sense l’espasa de Dàmocles de l’audiència o sense l’exi-
gència dels resultats d’audiència. És a dir, això que poden fer 
les televisions públiques sempre serà socialment —i les ràdios, 
perdó— necessari.
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El moderador

Hem depassat amb escreix el nostre temps. Passen ja deu mi-
nuts de dos quarts i aleshores hauríem d’haver posat punt fi-
nal. Si hi ha alguna rèplica absolutament breu, serà pertinent de  
sentir-la; si no, senyor Bargalló.

L’I. Sr. Josep Bargalló Valls

Bé, quan vam preveure aquesta taula rodona, aquest panell, 
érem conscients que escurçàvem el temps de debat en bé de la 
pluralitat de les diverses opcions empresarials avui presents, i 
amb aquesta voluntat d’aquesta pluralitat de les opcions va ser 
que vam decidir que hi haguessin més participants del que era 
habitual en la resta de la Jornada i, per tant, menys temps per 
al debat. En tot cas és —com s’ha dit des de la taula— un debat 
que no ve d’avui i que avui no acaba, que l’anirem continuant, 
i que és bo que el Parlament hi participi, perquè, al final, serà 
des del Parlament on s’haurà d’acabar legislant.

Moltes gràcies als membres ponents per la seva participació, i 
tot seguit, sense cap pausa, el senyor Joan Josep López Burniol, 
ponent-relator, ens farà les conclusions d’aquesta Jornada sota 
la presidència de la diputada senyora Dolors Comas d’Arge-
mir.

Moltes gràcies.
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El president

Si els sembla, per continuar el ritme de treball que ens hem 
imposat, després d’aquesta breu pausa, té la paraula la il·lustre 
diputada la senyora Dolors Comas d’Argemir.

La I. Sra. Comas d’Argemir i Cendra (diputada al Parlament de 
Catalunya)

Bé, bona tarda. Enfoquem ja la fase final d’aquesta Quarta Jor-
nada sobre els Mitjans de Comunicació Audiovisuals que han 
estat organitzades pel Parlament de Catalunya, el Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya i la Corporació Catalana de Ràdio 
i Televisió. Farem, en una sola sessió i sense transició, el que en  
el programa apareixen com dues coses diferenciades. Per una 
banda les conclusions, en primer lloc, que aniran a càrrec del 
senyor Joan Josep López Burniol, i a continuació la sessió de 
cloenda, que anirà a càrrec de Miquel Puig, director de la Cor-
poració Catalana de Ràdio i Televisió, del senyor Francesc Co-
dina, president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, i del  
senyor Joan Rigol, president del Parlament de Catalunya.

I, a continuació, amb la mínima transició que serà desplaçar-se 
una mica més enllà d’aquesta sala, els convidem que continu- 
ïn una mica més entre nosaltres per compartir una copa de cava 
que ofereix el president del Parlament.

Anem ja, doncs, a iniciar aquestes conclusions d’unes jornades 
que han tocat temes clau per al futur dels mitjans de comuni- 
cació públics, ja que han plantejat si tenen sentit o no, justa-
ment, aquests mitjans de comunicació públics audiovisuals a la 
nostra societat. I ens hem trobat i han pogut vostès comprovar 
com hi ha opinions molt diferenciades, fins i tot contraposades, 
que s’han expressat en aquesta mesa al llarg del dia.

És el senyor Joan Josep López Burniol qui farà la tasca d’ara fer 
les con clusions. El senyor Joan Josep López Burniol és notari, 
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llicenciat en Dret per la Universitat de Navarra i que exerceix 
la seva professió de notari a Barcelona des de l’any 1977. Actu- 
alment, a més, és membre del Consell d’Administració de la 
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió. Abans que parli sí 
que li voldria agrair, en nom dels organitzadors d’aquestes jor-
nades, molt sincerament, que hagi fet aquest esforç, difícil però 
necessari, de fer-nos una síntesi i d’extreure les idees principals 
que han estat presents en aquesta Jornada. Té, doncs, la paraula 
el senyor Joan Josep López Burniol.

El Sr. Joan Josep López Burniol (notari)

Moltes gràcies. Molt honorable senyor president, senyores i se- 
nyors, com comprendran la meva arrogància no arriba a la pre- 
tensió d’extreure unes conclusions del que s’ha dit, que és per 
altra banda impossible, atès que les posicions entre el que s’ha 
parlat aquest matí i el que s’ha parlat aquesta tarda en aques-
ta mateixa taula són unes contraposicions molt frontals. Per  
tant, jo crec que la meva tasca és intentar fer una síntesi al més 
fidel possible, només perquè ens serveixi de recordatori del que  
hem sentit.

Mirin, el títol de la Jornada és Els valors del servei públic de l’au- 
diovisual en l’era de la liberalització, però escoltant els intervinents 
resulta clar que no reflecteix prou bé la base del tema, perquè es 
tracta de fixar els valors del servei públic audiovisual en una era 
definida per una triple realitat: primer, la globalització com a  
element determinant de l’àmbit; segon, la digitalització com 
a factor principal del mètode, i, en tercer lloc, la liberalització 
com a principi bàsic que vertebra la gestió. Globalització, digi-
talització i liberalització, aquests són els trets que caracteritzen 
la nova realitat emergent definida per la convergència tecnolò-
gica, la confluència d’operadors, la concentració empresarial i 
la liberalització del sector, una nova realitat emergent en què es 
plantegen tres qüestions: primera, té sentit el servei públic au-
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diovisual?; segona, quin és, en aquest context, l’impacte social 
i cultu ral dels mitjans?; tercer, com es preserva en aquest món 
el plu ralisme?

Anem, doncs, a la primera qüestió. Avui, té sentit el servei pú-
blic audio visual? En la seva presentació, Josep Maria Carbonell 
ha suggerit dos aspectes a considerar. Primer, de quina mane- 
ra són modelitzats els valors del servei públic audiovisual, els 
seus fins i els seus objectius, per l’aparició dels operadors pri-
vats. I, en segon terme, quins compromisos comporta per als 
operadors privats la seva condició de concessionaris d’un ser-
vei públic. Voldria fer notar, a fi que aquesta relació meva no 
sigui purament estàtica, no sigui tan sols Don Tancredo, que 
d’aquesta segona qüestió no se n’ha parlat. Torno a repetir-la, 
per si els ha passat per alt: quins compromisos comporta per als  
operadors privats la seva condició de concessionaris d’un ser-
vei públic, quan aquesta tarda s’ha fet referència al fet que no 
són necessàries les llicències, que s’ha d’anar a lliure mercat. 
Per què? Per què les llicències només són un requisit de sorti- 
da o per què les llicències són un com promís mitjançant el qual 
el que rep aquesta llicència després ha de retre comptes? No se 
n’ha parlat i, per tant, jo no he d’afegir pas res.

Per la seva banda, el president del Parlament, el senyor Rigol, 
ha apuntat dues qüestions. Primera, entra en l’espai del servei 
públic audiovisual la retransmissió, per exemple, d’uns partits 
de futbol que han d’ésser finançats amb 2.000 milions de diner  
públic, pel que fa a Catalunya? En segon terme, de quina ma-
nera els mitjans audiovisuals poden transmetre uns valors 
identificadors i integradors d’un àmbit de convivència sense 
que siguin fruit exclusiu de la dinàmica del mercat? Connectin 
aquesta pregunta amb les coses que s’han dit aquesta tarda des 
d’aquí.

Sobre aquesta base, el senyor Dibie, amb una magnífica ponèn- 
cia marc, ha proclamat d’entrada una idea: la digitalització 
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comporta la globalització, i aquesta, al seu torn, provoca neces- 
sàriament, com a reacció, la defensa de la pròpia cultura. Te-
nim, doncs, aquí la primera idea central: la necessitat de l’exis-
tència dels serveis públics audiovisuals com a eina per a la 
defensa de la cultura de tot grup humà amb consciència de te- 
nir una personalitat històrica diferenciada i voluntat de pro-
jectar-la al futur.

Per altra banda —ha dit el ponent—, la televisió pública ha 
d’evitar l’exclusió del que no està connectat a la xarxa, i així, per  
exemple, ha especificat que s’ha de passar del món analògic al  
món digital amb una etapa d’encavalcament. La transició ha de 
ser, doncs, per fases. En segon terme —ha afegit—, la televisió 
pública ha d’ésser el motor de la producció nacional, facilitant, 
d’aquesta manera, el coneixement i la comprensió així com la 
vertebració de la pròpia realitat nacional mit jançant la informa- 
ció, el desenvolupament cultural i l’entreteniment.

Per tant, la televisió pública ha de federar —aquesta ha sigut la 
seva paraula— tots els ciutadans, el que tal vegada podria jus-
tificar les retransmissions del futbol a què abans feia referència. 
Ha de tenir proximitat, aquesta televisió pública, mitjançant les 
connexions locals, i s’ha de digitalitzar, amb la pauta ja dita, 
complint una funció demo cratitzadora, amb la pauta de l’enca- 
valcament. Ha afirmat, per acabar, el ponent, que assegurar la  
televisió com un bé accessible a tothom, font de cohesió social  
i defensa de la pluralitat, passa, a Europa, per un sistema mixt 
de pública-privada que evita el monopoli de sistemes de control 
tancats, sobretot tenint en compte que les televisions públiques 
funcionen bé jugant en una altra lliga, més ben dit, havent de 
jugar en una altra lliga que les televisions privades: la lliga de  
la qualitat.

Retindria una idea que ha reiterat diverses vegades i que crec 
que és una idea fecunda: la possibilitat de distingir entre l’es-
pectador consumidor i l’espectador ciutadà.
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A la taula rodona subsegüent el professor Moragas ha subsu-
mit el tema de l’emissió de la televisió a l’era digital dintre de 
l’ampli tema de les polítiques de comunicació, que estan, a la 
vegada, en una relació d’interdependència amb les polítiques 
culturals. Aquesta política de comunicació, segons el professor 
Moragas, ha de compensar la concentració, ha de garantir la 
lliure concurrència, ha d’articular l’espai nacional local, acon-
sella l’existència d’una autoritat autònoma com és el Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya, ha de valorar les sinergies com en 
el cas del futbol a què ja m’he referit, ha de fomentar la gestió 
independent, a la qual, encertadament, alguns dels intervinents 
aquesta tarda ha fet referència, i ha de reconèixer, en fi, que el 
mercat no garanteix la prestació de funcions que corresponen 
a la televisió en una societat democràtica.

El señor Parajón ha recordado como la acción comunitaria en 
materia audiovisual queda enmarcada en el principio de sub-
sidiariedad, lo cual es obvio. Ha destacado asimismo como en  
el marco actual de convergencia tecnológica, entre los medios 
audiovisuales y la industria informática, se produce una diver- 
sificación de la oferta a causa de la liberalización de los anti-
guos monopolios públicos, un aumento de la competencia a 
consecuencia de la digitalización, y un incremento de la ofer-
ta y de la interactividad. Sobre esta base —ha dicho—, la di- 
rectiva marco actual lleva hasta sus últimas consecuencias el  
principio de libre competencia, lo que se desarrolla en las re-
glamentaciones subsiguientes de las que cabe destacar: la ne-
ce   sidad de au  torización para establecer redes generales, la po-
sibilidad de im  poner la obligación de transporte de señal y la 
posibilidad de establecer el acceso condicional.

En cuanto al tema de financiación, que ha sido, obviamente, el 
que ha despertado más polémica, ha reconocido la existencia 
de conflictos y ha hecho algunas acotaciones históricas que 
paso por alto. Ha reiterado que las ayudas estatales las fija cada 
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Estado para el servicio de interés general, que es definido por 
cada Estado también. Y ha proclamado que, en este campo, las  
reglas reguladoras de la competencia exigen transparencia. Y 
ha especificado que esta transparencia se manifiesta en un do-
ble sentido: uno, en la definición de lo que cada Estado entien-
de por servicio público, que no puede dar lugar a un interés 
negativo por los afectados de esta definición —la naturaleza de  
mi intervención ahora tan breve me exime del desarrollo de es - 
ta idea—, define el servicio público, pero, digámoslo simpli fica - 
damente, no puede perjudicar a tercero con esta definición. En  
los medios financieros también ha de haber transparencia, me- 
dios financieros que se consideran precisos para atender a di-
cho servicio público.

El señor Dibie ha reaccionado ante estas afirmaciones del señor 
Parajón manifestando que la legislación europea puede que 
jurídicamente sea muy correcta, pero no se adapta a la realidad. 
Insisto, aunque jurídicamente sea correcta. ¿Por qué? Porqué no  
contempla el servicio cultural. La defensa del señor Parajón ha 
sido: «si la ley no sirve, cámbiese, pero ha de haber un marco 
legal y ha de cumplirse».

La segona de les preguntes o el segon dels temes fa referència a 
l’impacte social i cultural dels mitjans en el nou context. Per no 
avorrir-los massa a aquesta hora, em permetran que sigui extre- 
mament sintètic. El professor Cardús, d’una manera extre-
mament clara, ha reflexionat al marge del que ell en diu la  
mediafòbia considerant els efectes col·laterals de l’acció dels 
mitjans i no generalitzant, i ha dibuixat els efectes d’aquesta 
acció dels mitjans. En primer lloc ha parlat de l’impacte episte-
mològic, aquesta informació pot igualar, pot no valorar —això 
lliga amb alguna cosa a què ha fet referència després Josep  
Ramoneda. En segon terme, l’impacte fruit de la «modelit-
zació» tecnològica, parlant clar: la tirania de l’audiència, i la 
conseqüència quina és? La trivialització, la informació com a es- 
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pectacle. I, per altra banda, l’impacte polític, la «modelització» 
de la pressió ideo lògica, «més pel que no diuen» —ha aclarit— 
«que pel que diuen».

El professor Marina s’ha definit com un optimista, però verita- 
blement és un optimista molt escèptic, perquè ha reivindicat 
una cosa amb què estem tots d’acord: la primacia de la perso- 
na, destacant que la nostra estructura de coneixement és fona-
mentalment lingüística i que és mentida allò que una imatge 
val més que mil paraules. I en segon terme, ha dit que els ordi-
nadors no poden suplir la memòria humana que «modelitza» 
d’alguna manera la informació, la jerarquitza.

Valentí Puig, en resposta, s’ha definit com un realista històric i 
ha proclamat dues veritats que són òbvies, però que és ben cert 
que val la pena tenir presents: en primer lloc, que la societat de 
la informació és un avenç; en segon terme, que cada gran avenç 
tecnològic produeix efectes col·laterals divergents i negatius, la 
qual cosa dir-la a Barcelona és veritablement òbvia. Tots pen-
sem, per exemple, com el descobriment de les selfactines va 
provocar l’incendi de la fàbrica Bonaplata. A aquesta situació jo  
crec que feia referència Valentí Puig amb les seves paraules. 
Qualsevol avenç provoca efectes col ·laterals o negatius. I ha  
afegit que la pantalla no mata el llibre i que la vida de l’esperit 
no és aliena a la tecnologia. Per últim, ha parlat d’un tema in- 
èdit, però cabdal: que l’essencial de qualsevol mitjà és la credi-
bilitat, la confiança, i, jo m’atreviria a afegir, l’autoritat, perquè 
l’autoritat, des que aquesta paraula va ser generada a Roma, no 
és altra cosa que això, credibilitat. Al final la competència entre 
els mitjans és molt possible que un dels criteris fonamentals 
sigui, precisament, aquest últim que apuntava Valentí Puig.

Josep Ramoneda ha construït el seu discurs sobre la idea que la  
comunicació pot acabar per suplantar la realitat, en una situa- 
ció, deia ell que és filòsof, d’èxtasi. És a dir, de levitació, levitació  
per allau informativa, la qual cosa comporta, com a conseqüèn-
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cia, una certa ocultació de la realitat, la vanalització dels fets i  
la trivialització del mal. Així mateix, comporta una evident 
dilució de l’escala de valors, que queda difuminada. Quina és 
la defensa davant d’aquest estat de coses que es podria definir, 
tal vegada grollerament, com a fruit d’un excés d’informació? 
Ramoneda suggereix que les pautes a seguir són buscar una 
escapatòria per a la literatura, per a la filosofia pràctica i per a 
la política. En definitiva, resumint-ho d’una manera més plane-
ra, què ens ha volgut dir Ramoneda? Que la simple informació 
s’ha de convertir en diàleg.

I arribem a la tercera pregunta: el pluralisme extern i la compe- 
tència. Ho acaben de sentir. No seré tan desconsiderat de resu-
mir-los-ho, només alguna idea: don Eduardo Alonso ha habla-
do de «las posibi lidades de las nuevas tecnologías»; el senyor 
Màrius Carol ha fet una crítica de la televisió pública des de la  
perspectiva d’un grup empresarial privat, incidint en el seu 
cost i en la no-justificació de l’existència de la televisió pública 
pels seus continguts, posició aquesta que després ha reiterat en 
alguna resposta a preguntes d’algun dels assistents; el senyor 
Nemesio Fernández-Cuesta ha parlat, per exemple, del caràc- 
ter complementari, però no exclusiu, de l’Internet, de la impos-
sibilitat econòmica que els operadors privats sufraguin el cost 
de la digitalització. Si us plau, no passin per alt aquest punt, re- 
flexionin-hi, les empreses privades no poden assumir el cost de  
la digitalització. D’acord, és així, però vagin extraient vostès 
també les seves conseqüències. Els diaris, «los periódicos», deia 
Fernández Cuesta, «subsistirán en el marco de un grupo me-
diá tico». Ho he resumit potser d’una manera esbiaixada, però 
en definitiva em sembla que ha vingut a dir això.

José Manuel Lara ens ha dit que «el pluralismo queda ase-
gurado por la existencia de una pluralidad de medios», aquesta 
és una regla que, pel que s’ha sentit aquesta tarda, és fonamen- 
tal. «Lo mismo ha de suceder en televisión». Ha dit: la cultu-
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rització d’un país no es fa per televisió. Permetin-me només 
una digressió personal. Jo recordo els anys seixanta que les 
primeres obres de teatre una mica serioses que vaig veure, jun-
tament amb en Josep Maria Terricabras, a la Calella, hi torno a  
insistir, dels anys seixanta, van ser a través de televisió. El pri-
mer Calígula que vaig veure, interpretat per José María Rodero, 
va ser per televisió. Jo no m’atreviria a dir que la televisió no és  
una eina de culturització. El pluralisme s’assegura per la plura-
litat de mitjans també a la televisió. «¿Queremos de verdad el 
pluralismo informativo o queremos controlar un medio? ¿No  
tendríamos que ir más que a un sistema de licencias a un siste- 
ma de libre establecimiento?» Això és el mateix que va passar  
en el món mercantil amb les societats anònimes. Primer, conces- 
sió, després llibertat plena, però una cosa és una cosa i altra és 
altra. En fin, reconducción de la televisión pública a sus límites 
estrictos.

El senyor Ramírez Codina parteix de la distinció entre em-
preses de continguts i empreses de xarxes, distribuïdors. Diu, 
respecte a les empreses de continguts —que, segons l’argot  
barceloní, serien les que porten els gegants—, que necessiten un  
projecte intel·lectual i una línia empresarial. «No se justifica la 
intervención del Estado por razones de servicio público. La  
digitalización no es una tarea que puedan asumir las com-
pañías privadas». Aquest és un missatge que també ha de que- 
dar clar.

El senyor Sanclemente ens ha parlat de les tendències dels mit-
jans: concentració de mitjans, diversificació de suports, i ha 
insistit en una cosa que té raó, aquest és un problema que no 
depèn de l’operador. Ha parlat d’un futur d’incertesa en què 
postula l’impuls del pluralisme en la televisió.

Resumint al màxim, el senyor Santillana ha parlat del valor de la  
competitivitat, del valor de l’eficiència, de convergència, de 



222

con solidació, raó de concentracions i de fusions, i ha acabat 
amb una idea que és una idea també suggerent, ha dit: «la tec- 
nologia va davant de la regulació». És evident. Això, en 
aquest moment... Recordo que fa bastants anys un president 
de Govern de la República Francesa, en Balladour, va dir: «En  
aquests moments es viu en el món un buit normatiu, una man-
ca de regulació, una manca de regulació que, per descomptat, 
es dóna en el món de la comunicació i que és la raó de les pos- 
sibilitats immenses que, en aquest mercat global, tenen els 
grans grups, els grans conglomerats». Això em lliga ja al final, 
no temin, ja acabo i no crec que hagi passat de molt els quinze  
minuts que m’han donat, i utilitzaria una frase de Pedro J. Ra- 
 mírez, que ha dit, ha parlat en un determinat moment del  
«desarrollo de la civilización humana», i jo penso —només 
per suggerir-los una pregunta, no per dir-los el meu punt de 
vista—: «desarrollo de la civilización humana?» Sí. Què com- 
porta? Comporta un esforç de racionalització, la racionalització 
implica l’or  de nació social d’acord amb un sistema de valors. 
Quins valors? Només els promoguts, tan sols els acceptats pel 
mercat o també els que són expressió de la convicció social 
dominant, democràticament conformada? I aquí ve la pregun-
ta: la defensa i el foment d’aquests últims valors no exigeix la 
intervenció d’aquesta mateixa societat ordenada, jurídicament, 
en forma d’Estat?

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Joan Josep López Burniol. Ha fet de  
notari d’aquesta Jornada amb una excel·lència extraordinària, al  
meu entendre. Té la paraula el senyor Miquel Puig i Raposo, 
director general de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió.



Cloenda

Miquel Puig i Raposo 
Francesc Codina i Castillo 

Joan Rigol i Roig
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El Sr. Miquel Puig i Raposo

Senyor president del Parlament, senyores i senyors, jo no sé 
què s’espera de mi com a coorganitzador d’aquesta Jornada en 
aquest moment de cloenda, però, com que no ho sé —per tant 
tinc llibertat per fixar els meus continguts—, la utilitzaré per 
parlar de la televisió pública, perquè en tota aquesta Jornada, 
però, sobretot, a mesura que avançava, s’ha anat qüestionant 
cada vegada més i em penso que puc utilitzar la paraula per 
defensar-la.

Mirin, es qüestiona la televisió pública arreu, a Catalunya, a 
Espa nya, a Europa —es qüestiona. De fet, la Jornada d’avui no  
era per parlar de televisió pública sí o televisió pública no, era 
per parlar dels valors del servei públic en l’era de la liberalit- 
zació, però vostès han vist com —des del principi, però sobre-
tot cap al final— això s’ha anat concentrant en televisió públi- 
ca no o almenys no tanta com ara, o almenys no finançada 
d’aquesta manera.

La televisió pública es qüestiona per tres motius: un, perquè els 
seus in formatius no són neutrals, aquí s’ha dit molt clarament; 
escolti, els in formatius de les televisions públiques, de totes, són 
governamentals i sempre seran així. Es qüestiona perquè els  
continguts són iguals que els dels privats i, per tant, per què ens  
cal una televisió pública si a última hora programa el mateix 
que la televisió privada? De fet, s’ha arribat a dir que la progra- 
mació de les televisions públiques és el museu dels horrors. I, 
per últim, es qüestiona la televisió pública perquè, es diu, fa 
competència deslleial a la privada.

Mirin, totes aquestes crítiques és evident que alguna vegada 
han estat, són i seran merescudes, segur! Ara, jo els demano 
que, a més a més d’acceptar que efectivament això és així, tam-
bé m’acceptin a mi que no totes les televisions públiques es  
poden posar en el mateix sac i que, a més a més, aquestes crí-
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tiques responen massa sovint als interessos d’uns operadors 
privats que voldrien unes televisions públiques molt petitetes, 
molt poc influents i que tinguessin poc accés al mercat publici- 
tari, perquè d’aquesta manera tindrien més accés a aquest mer-
cat les televisions privades.

Però en aquesta posició, que és clara, que és nítida, que és legí- 
tima, jo voldria contraposar aquí la posició de les televisions 
públiques, que també és clara, que també és legítima i que no 
té, habitualment, tant de suport mediàtic.

Mirin, les televisions públiques ofereixen el dret a la diversitat, 
és a dir, a rebre una cosa diferent a la que donen les televisions 
privades. Diferent en quin sentit? Pel que fa a la informació, 
una informació que està sotmesa a control parlamentari, i sa-
bem que el control parlamentari és molt imperfecte, perquè la 
democràcia és molt imperfecta, però, com a mínim, hi ha un 
control parlamentari. Aquí s’ha parlat del poder i de la relació 
entre el poder i les televisions públiques des d’una perspectiva 
molt madrilenya, en la qual el poder és usar i abusar del poder. 
Però, escolti, ningú no s’atreviria a dir el mateix de la BBC. 
Ningú no s’atreviria a dir que el director general de la BBC és 
un membre del Govern, nomenat pel Govern i que l’únic que fa 
és satisfer el Govern. Ningú s’atreviria a dir-ho! Ja sabem que 
això no és la Gran Bretanya, però tampoc no és Madrid, i, de 
fet, el que hauríem de ser i el que volem ser és més aviat Gran 
Bretanya que Madrid, almenys en aquest camp.

I pel que fa als continguts, la televisió pública ofereix uns con-
tinguts fets per una televisió la font de legitimitat de la qual no 
és el mercat, sinó que és el respecte als interessos públics, que 
ja sabem que són molt difícils de definir, però que existeixen, i  
que tots sabem quins són, i que tots sabem que són diferents 
dels del mercat.

Per tant, hi ha raons per defensar la televisió pública, i són vi-
ves, i són contundents, i segueixen existint, amb liberalització 
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o sense liberalització, amb digitalització o sense digitalització, 
existeixen. Ara, aquest és un debat molt teòric. Hi ha argu-
ments a favor de la televisió pública, hi ha arguments a favor 
de la televisió privada, etcètera, i aquests arguments són iguals 
aquí i arreu d’Europa.

Ara, el judici que ens fem nosaltres i que es fan els ciutadans 
sobre les televisions públiques no són els mateixos aquí o a  
Madrid o a la Gran Bretanya o a Suècia, són molt diferents. 
Perquè, al marge del debat teòric i de les posicions teòriques, hi  
ha la realitat i és què ofereixen les televisions públiques i què 
ofereixen les televisions privades, què donen al ciutadà i què li  
costen al ciutadà. I no què li costaran demà o què oferiran 
demà, quan hi hagi tantes televisions privades que hi hagi tants 
canals, que hi haurà vint-i-cinc canals en català, etcètera. No, ja 
en parlarem si demà hi haurà tants canals de televisió! Possible- 
ment, sí, i fins i tot, probablement, sí, però no està gens clar que  
el mercat aguanti tantes cadenes de televisió. Demà ja en par-
larem. Avui... El balanç s’ha de fer avui: què ofereixen les tele- 
visions públiques?, què ofereixen les televisions privades? I 
voldria dir una cosa: avui les privades no ofereixen una infor-
mació neutral. Quants veiem un telenotícies d’una televisió 
privada, oberta, que sigui desfavorable al Govern o que qües-
tioni les línies generals del Govern? Quan ho hem vist això? 
Mai, mai. I perquè el senyor Lara ho ha dit molt clarament: 
«Escoltin, una cosa és l’autorització i una altra cosa és la llicèn-
cia», després ho ha recalcat en López Burniol. Naturalment! La 
llicència té una qüestió, s’ha de renovar, i renovar vol dir que, 
amb bastant discrecionalitat, el Govern et pot retirar o no la te-
va posició en el mercat. I ho hem vist, és la realitat quotidiana.

I respecte als continguts que ofereixen les privades avui, per 
què supo sem contínuament que les privades tenen dret a fer el 
que vulguin? Per què hem dit: «Va haver-hi un assassinat d’un 
mosso d’esquadra...» Bé, i és normal que Antena 3 continués 
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amb Furor, però la televisió pú blica no. Per què la televisió pri- 
vada ha de seguir amb Furor i no ha d’interrompre la progra-
mació? És que no té obligacions de servei públic?

Antena 3, per seguir amb l’exemple que s’ha utilitzat, és una 
empresa que té una concessió de l’Estat de la utilització de l’as- 
pecte radioelèctric, i això és una cosa enormement valuosa i de 
propietat pública, que se li ha donat gratuïtament. No té una 
obligació, unes contraprestacions que prestar a la societat a 
canvi d’això? Per què només les televisions públiques han d’es-
tar sotmeses a complir alguns requeriments de servei públic i 
les privades no? Les privades no competeixen exclusivament 
amb els diners privats, competeixen també amb un aspecte ra- 
dioelèctric, que és molt costós i molt escàs. Si això fos una com-
petència perfecta, ja en parlaríem. La premsa és una competèn-
cia perfecta o gairebé perfecta, la televisió privada no, és un 
oligopoli controlat per l’Estat.

En aquest context, en aquest marc és on Televisió de Catalunya  
i totes les televisions públiques han de ser jutjades. Quin és el 
marc de referència? Què ofereix..., no què podrien oferir les 
privades o què diu la teoria econòmica i les lleis de l’oferta i la  
demanda que podrien oferir les empreses privades. No, què 
ofereixen avui i què ofereix la televisió pública avui? Què cos- 
ta al ciutadà, perquè la televisió pública costa al ciutadà i, evi-
dentment, això s’ha de tenir en compte.

I en aquest sentit, evidentment, el que costa al ciutadà ha de ser 
clar i transparent, i els gestors de les televisions públiques te- 
nim l’obligació de ser clars i transparents, i d’explicar al ciuta-
dà què és el que costem al ciutadà. I ja sé que els pressupostos 
generals, o de l’Estat o de la Generalitat, no són suficients, ja sé  
que s’ha de fer una tasca pedagògica molt més clara, de dir: 
«Senyors ciutadans, el que nosaltres els oferim costa tant». 
Aquest és el debat públic, el debat públic és què costem a l’erari 
públic, no si podem accedir o no al mercat publicitari. Aquest 
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és un debat privat. Les televisions privades tenen dret a qües-
tionar si les públiques poden accedir o no al mercat publicitari, 
tenen dret a fer-ho, tenen dret a dir que utilitzem competèn- 
cia deslleial, però aquest és un debat privat. I tenen dret a anar 
a l’autoritat, i tenen dret a exigir el compliment de les lleis, i 
tenen dret a anar als tribunals, però és un debat privat.

Mentre la llei ho permeti i mentre això no violi els nostres ob-
jectius com a prestadors de servei públic, la nostra obligació 
com a gestors de televisions públiques és costar el mínim pos-
sible al ciutadà i, per tant, accedir al mercat publicitari tant com 
puguem dintre de la llei i mentre això no comporti una viola- 
ció per algun motiu dels nostres principis, dels nostres objec-
tius.

I en aquest sentit, evidentment, ara no m’allargaré, però sí que 
voldria aprofitar per dir-los que Televisió de Catalunya gesti- 
ona dos canals o produeix dos canals amb la meitat de cost que 
una televisió privada espanyola en obert. Un canal d’Antena 3  
o de Tele 5 costa el doble que la suma de TV3 i de Canal 33. 
Això és el cost. Nosaltres accedim al mercat publicitari i amb 
aquest accés al mercat publicitari podrem cobrir una mica més 
de la meitat del cost; per tant, costem a l’erari públic una quarta 
part del que costaria una televisió privada.

Per què les televisions privades guanyen diners i nosaltres no? 
Perquè accedeixen a un mercat publicitari cinc vegades més 
gran que el nostre, i això és una cosa amb la qual hem de con-
viure.

En un costat de la balança, per tant, hi ha el que costem al ciu-
tadà les televisions públiques; a l’altre costat de la balança hi ha  
el que aportem al ciutadà, i el que aportem al ciutadà —ja ho he  
dit— és una informació que vol ser despolititzada i que vol ser 
neutral, que no sempre ho és, però que vol ser despolititzada i 
que vol ser neutral, i que és, sobretot, responsabilitat del Parla- 
ment i dels polítics aconseguir que això sigui així. I jo he dit 
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moltes vegades públicament que prefereixo la neutralitat i la 
imatge de despolitització al lideratge, perquè crec que la tele-
visió pública la seva funció primera és aquesta.

En segon lloc, nosaltres oferim una programació massiva en 
llengua catalana. Potser el dia de demà les televisions privades 
ofereixin una programació massiva en llengua catalana, i tant 
de bo sigui així —tant de bo sigui així! I el que a mi més em 
preocupa no és si el dia de demà hi ha una televisió en català 
—que segur que hi serà—, sinó si aquesta televisió serà catala-
na, és a dir si no serà un canal traduït d’una televisió feta arreu 
per una multinacional que fa allò de pensar globalment, actu- 
ar localment i que, per tant, té una filial aquí que, més o menys, 
unes quantes hores al dia emet en llengua catalana.

En tercer lloc, nosaltres oferim, hem d’oferir, procurem oferir i 
oferi rem una qualitat de programació alta, compatible amb el 
fet que volem fer una televisió massiva. No totes les televisions  
públiques —i con cretament no Televisió de Catalunya— és com  
el primer canal de Televisió Espanyola o fa Tómbola. Nosaltres 
no fem Tómbola! És veritat que no tota la nostra programació és 
de gran qualitat, entre altres coses perquè és bastant impossi- 
ble fer-ho, però voldria destacar, a títol anecdòtic —i ja sé que 
les anècdotes valen el que valen—, que ahir, mentre una cadena  
de televisió privada estava fent Gran hermano, TV3 estava fent un  
programa de 30 minuts sobre una realitat absolutament pu-
nyent, absolutament desagradable i, sobretot, absolutament 
qüestionadora de l’imaginari de la classe mitjana catalana, que 
és la realitat de les adolescents que viuen al carrer. En prime time  
i a la primera cadena. Això és el que nosaltres creiem que hem 
d’oferir.

Quan en Josep Ramoneda diu: «Les televisions no sé de vega-
des si triomfen perquè són un mirall o perquè amaguen». Nos-
altres diem: «Home, de vegades no hi ha altre remei, perquè els 
dies són molt llargs i queda una mica emmascarada la realitat». 
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Però la nostra missió fonamental és actuar de mirall i ensenyar 
les cares amables, però també les cares molt desagradables de 
la nostra societat.

I, per últim, nosaltres aportem el desenvolupament d’una in-
dústria audiovisual. Si s’està desenvolupant una indústria de  
l’animació a Catalunya, és fonamentalment —no exclusiva-
ment, però fonamentalment— perquè existeix Televisió de 
Catalunya. I si alguna vegada es desenvolupa una indústria 
cinematogràfica important a Catalunya serà en bona part per-
què Televisió de Catalunya ha fet la seva feina tal com l’ha de  
fer, que no l’estem fent del tot bé: hem de ser més exigents amb 
els productors audiovisuals si realment volem tenir una indús- 
tria cinematogràfica important.

Tot això —s’ha dit—, tot això s’ha de posar d’una manera clara, 
el balanç del que costa i el que aporta, i d’això se’n diu con- 
tracte programa, i estem elaborant un contracte programa com 
un document entre una televisió pública i la societat, a través 
del Parlament, dient: «el balanç és aquest: transparent, clar i, 
evidentment, revisable», perquè, efectivament, demà les coses  
segurament seran molt diferents de les d’avui, encara que nos-
altres no canviem; canviarà la realitat, canviarà el mercat, can-
viaran les televisions privades i, per tant, la realitat, el balanç no  
podrà fer-se igual.

De tota manera —i abusant de l’amabilitat que tenen tots vos-
tès escoltant-me, i de la paciència que tenen—, deixin-me dir 
una cosa. S’ha parlat de models, s’ha parlat de normes, hi ha 
hagut un moment, aquest matí, que semblava que la solució de  
tots els nostres problemes és l’existència d’un reglament. Dei-
xin-me dir una cosa: per molts contractes programes, per mol-
tes lleis, per moltes regulacions, per molts reglaments que fem, 
res no substituirà l’ètica dels gestors i l’ètica dels polítics. I jo 
prefereixo un món sense regulació, on només hi ha gi empreses 
privades o televisions privades, si els seus gestors tenen una 
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mínima ètica, a un món molt regulat, potser només amb tele-
visions públiques, però on els seus gestors no tinguin aquesta 
ètica.

Ja sé que un Parlament està, sobretot, per fer normes i per fer 
regulacions, però no perdem de vista aquest: l’important és 
l’ètica, que és el compromís de les persones amb la societat, 
estiguin a les empreses privades o estiguin a les empreses pú-
bliques. I en aquest sentit em sembla molt bé el títol: «El com-
promís del servei públic de les empreses audiovisuals o de les  
televisions», independentment de si són públiques o si són pri- 
vades.

Moltes gràcies per la seva atenció.

El president

Té la paraula l’il·lustre senyor Francesc Codina i Castillo, pre-
sident del Consell de l’Audiovisual de Catalunya.

L’Excm. Sr. Francesc Codina i Castillo (president del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya)

Gràcies, senyor president. Senyor síndic, diputades i diputats 
del Parlament de Catalunya, companys del Consell, amics, no 
sento la necessitat en aquest moment ni d’haver de prendre 
posició per la televisió pública o no —ja ho han fet, abans han 
estat sis contra un—; a la taula que ha presidit aquest acte hi ha  
hagut una voluntat manifesta o una expressió manifesta de  
decantament cap al que és la televisió privada, i ara hem escol- 
tat —i jo amb molta atenció— la defensa que fa el director ge- 
neral de la Corporació Catalana del que és el servei públic.

Jo no faré ni una cosa ni l’altra. Com a membre, com a president 
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya i com a cooperador 
de l’organització d’aquesta Jornada, sí que voldria fer una in-
tervenció, que em comprometo que serà molt i molt breu... És 
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un acte de cloenda i, per tant, ja s’ha dit tot, però alguna coseta 
sí que em permetran que digui.

Per exemple, agrair a tots els col·laboradors d’aquesta Quarta 
Jornada, als membres que han vingut a participar a les taules, 
al personal del Parlament i del Consell de l’Audiovisual i de la  
Corporació Catalana, i deixin-me que ho personalitzi amb el 
senyor Xavier Guitart, avui vicepresident del Consell de l’Au- 
diovisual, però gràcies a qui ja fa quatre anys que s’estan fent 
aquestes jornades. Les coses es fan perquè les persones volen; 
les institucions hi ajuden, però hi ha unes persones que són les  
que tiren endavant. Aquesta persona és, indubtablement, el 
senyor Xavier Guitart, i no seria de justícia que no li recone- 
guéssim la seva tasca —hi insisteixo— no d’avui, sinó de molts 
anys i que ve d’enrere.

Quan el Parlament de Catalunya va decidir que es creés el Con-
sell de l’Audiovisual a través de la Llei 2/2000, aprovada per 
unanimitat i, per tant, amb un consens absolut, ens van encar-
regar diverses coses: una era fer el seguiment del dia a dia, que 
va des de la possibilitat de l’informe sobre si s’ha de donar una 
llicència o no en ràdio i televisió, si hi ha la possibilitat o no que  
es fusionin empreses, si es compren, si es venen, el que és el 
pluralisme polític, el pluralisme religiós, cultural, el control de  
la programació en aquell horari, que és la franja que va de les 
sis del matí fins a les deu de la nit —l’horari protegit—, la vio-
lència... Se’ns va encarregar tot això.

Però, a més del que la Llei ens diu, del dia a dia i fins a arribar 
al règim sancionador, que ens pot permetre, si cal, concloure 
amb alguna sanció i fins i tot, si fos el cas, alguna retirada de 
llicència, la voluntat del Consell no és aquesta. La voluntat del 
Consell és que, plegats, uns, els operadors, i nosaltres, plegats 
i agafats de la mà, anem arranjant una situació que històrica-
ment s’arrossega no excessivament clara —ho dic d’aquesta 
manera per no ser excessivament dur— i condicionar-la a la 
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situació actual. Aquesta és la nostra voluntat: agafats, plegats, 
de la mà traslladem una situació que no era la millor a la millor 
possible.

Però, al costat d’això, al costat del que és el dia a dia de l’apli-
cació de la Llei, vam voler anar una mica més enllà, vam voler 
que el Consell de l’Audiovisual fos una mica el receptable on 
debatéssim totes les qüestions que puguin tenir a veure amb el 
món de l’audiovisual. I en aquesta línia vam organitzar unes 
jornades de com s’havien de tractar les notícies que acabaven 
en tragèdia, es van fer les jornades..., hem transmès trenta-tres  
punts per tal que, a través de l’autoregulació, els operadors 
agafin consciència i intentin que el tractament d’aquestes notí-
cies es faci d’una manera determinada, que aquest fil tan prim 
que separa el dret a la informació del dret a la intimitat s’ajusti 
molt i molt, i en aquest mateix sentit ens hem compromès a  
la tardor a organitzar unes jornades sobre el tractament de les 
notícies pel que fa a la immigració, tema que esperem que si-
guem capaços de tractar amb la mateixa voluntat i amb el ma-
teix rigor que vam fer-ho amb les jornades relacionades amb les  
tragèdies.

Però si una, per nosaltres, és important són aquestes jornades 
del Parlament. Primer, perquè també em permetran que, des 
del punt de vista personal, no han estat quatre anys..., primer, 
des d’una altra vessant, com a diputat d’aquesta casa, i després,  
ara, com a president del Consell de l’Audiovisual, que quan 
es troba la possibilitat que la societat civil per una banda —els 
operadors—, el Parlament de Catalunya, com a primera insti- 
tució del país, modestament també el Consell de l’Audiovisu- 
al, encara que amb poc temps de vida, la Corporació, com a 
organisme més important, com a operador més important de 
casa nostra, siguem capaços d’organitzar jornades d’aquestes 
característiques, en això ens hi trobaran sempre i ja, a partir 
d’ara, dic al president del Parlament que ens agradaria molt 
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que l’any que ve també poguéssim conjuntament organitzar les 
jornades en aquell moment, siguin les que siguin.

Però aquest any han estat especialment interessants per nosal-
tres, i els diré per què. Tenim l’encàrrec del Parlament de Ca- 
talunya d’elaborar dos estudis: un, la definició de servei públic, 
i l’altre, el pluralisme, i n’hem parlat molt, de pluralisme, al 
llarg del dia d’avui, que, al costat de la compareixença de més 
de vuitanta persones de tot l’àmbit social de casa nostra —el 
món universitari, operadors, professionals, polítics, sindicalis-
tes, crec que tothom—, després d’una enquesta a 1.600 perso-
nes de Catalunya, repartides per les diferents comarques, i des 
de la mateixa reflexió del Consell de l’Audiovisual, lliurarem el  
mes de maig un document, un treball que intentarem que de-
fineixi molt i molt, per una banda, el que és el servei públic i, 
per altra banda, si el pluralisme, és a dir, si la fotografia que 
reflecteixen els mitjans públics i privats de casa nostra s’ajusta 
a la realitat del país.

I, a més, ens hem compromès que cada mes, acabada aquesta 
primera feina, lliurarem al Parlament de Catalunya com aques-
ta fotografia s’hagi pogut bellugar en un sentit o en un altre, i  
després seran les diputades i els diputats del Parlament que 
decidiran si el moviment d’aquesta fotografia ajuda uns o per-
judica uns altres.

Per tant, que en aquestes jornades d’avui hàgim estat tanta es- 
tona, i amb unes conclusions com les que ha anat sintetitzant el 
senyor López Burniol, que el tema del pluralisme ha estat tan 
permanent —també la qüestió del servei públic—, per nosal-
tres, per qui tenim l’encàrrec de lliurar aquesta feina al Parla-
ment, ens ha estat absolutament cabdal.

Per tant, ens sentim doblement satisfets: primer, per haver 
ajudar a organitzar aquestes jornades, per haver-hi participat, 
però, sobretot, perquè haurem extret de les persones que han 
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intervingut des de la Mesa o de la gent que ha intervingut des 
de baix unes propostes, unes idees, unes visions, que és el que 
més ens interessa, perquè nosaltres, com a Consell, després, les  
puguem reajustar i oferir-les al Parlament, que és el nostre pare,  
és la nostra mare, ho és tot. Pel Consell de l’Audiovisual, la  
dependència no és la dependència legal que tenim del Parla-
ment, sinó la moral, i la voluntat que tenim de ser Parlament, 
de ser un braç del Parlament ajudarà aquest any a configurar 
aquesta proposta que el mes de maig podrem lliurar.

Per la resta, president Rigol, en nom del Consell, els dono les 
gràcies per haver-nos deixat participar en l’organització i, 
d’una manera més directa, en el dia a dia d’aquestes jornades, 
i sàpiga el Parlament que ens tindrà sempre a la seva disposi- 
ció per a tot allò que creguin convenient. I en aquest cas concret  
tenim la doble satisfacció, com li deia, no només d’haver par-
ticipat sinó de poder treure informació, saber què és el que 
pensa la gent que tan interessada pel món de l’audiovisual ens 
ha portat a la convocatòria d’avui.

Moltes gràcies, senyor president. Gràcies a tots vostès.

El president

Permetin-me per cloure aquest acte dir dues coses. La primera 
és que el Parlament de Catalunya se sent útil quan obre les por-
tes a tots els estaments de la societat. Tots vostès saben que, de 
vegades, ens critiquen, als polítics, acusant-nos de tancar-nos 
dins el nostre corporativisme i de discutir aquí, al Parlament, 
temes sobre interessos estrictament de l’àmbit dels partits. No 
és això. Quan això es diu es fa una caricatura exces sivament 
grotesca del que és el debat parlamentari.

Amb l’organització d’aquesta Jornada, hem volgut obrir-nos i  
cercar la complicitat de tot l’estament social al voltant, en 
aquest cas, dels mitjans de comunicació. Hem volgut convertir 
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aquesta casa, aquesta institució, en un indret de debat polític 
d’interès general. I penso que ho hem aconseguit.

Al començament d’aquesta Jornada, em preguntava si hi havia 
un espai, en aquest món tan liberalitzat i de tanta competència, 
i tan globalitzat, si hi havia un espai per al servei públic dels 
mitjans de comunicació.

En algun moment del debat m’ha semblat veure que hi havia  
com un cert determinisme del mercat, que deia que tots nosal-
tres, amb el comandament a distància, podríem anar-nos fent els 
nostres propis programes. I mentre pensava això, tenia una sen-
sació ambivalent. D’una banda, em deia: «Quan hi hagi alguna 
cosa que no m’interessi, podré canviar i buscaré un programa 
més interessant», però, d’altra banda, tenia la sensació d’esde-
venir un individu tancat en mi mateix, amb les meves pre- 
ocupacions, amb les meves prioritats, i arribava a creure que 
potser sí que la gent som una suma d’individus. Em resisteixo, 
però, a admetre aquesta visió.

Crec que una cultura és un espai de comunicació entre perso-
nes, sigui per mitjà de la televisió o no. I, per tant, segurament 
el món de les televisions tindrà alguna responsabilitat pública 
a l’hora d’intentar la intercomunicació de les persones dintre 
d’aquest espai cultural.

I el fet que la televisió es vagi fragmentant obligarà els polítics 
a centrar-nos en una cosa bàsica i fonamental: no podrem abdi- 
car de la nostra responsabilitat d’aconseguir que els consu- 
midors de televisió siguin ciutadans amb inquietuds cultu- 
rals.

Hem de procurar que els ciutadans, davant de la televisió, tin- 
guin criteri propi, i tenir criteri, al meu entendre, vol dir fona- 
mentalment tres coses. En primer lloc, tenir visió política, és a  
dir, saber que hi ha gent preocupada pel bé comú; en segon lloc,  
tenir clar que la cultura és fonamentalment capacitat creativa 
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de la gent que la contempla i també dels tècnics amb mitjans 
audiovisuals; vol dir capacitat contemplativa, que és tot el con-
trari de ser simplement subjectes passius que van empassant- 
se tot el que els donen, i capacitat crítica; i en tercer lloc, l’ense- 
nyament: cal que nosaltres ensenyem els nostres ciutadans a ser  
ciutadans en aquest món tan complex i tan liberalitzat, i tan 
glo balitzat, i tan fragmentat; si no els ajudem a ser ciutadans 
així, els ensenyarem informàtica, els ensenyarem a ser els mi-
llors enginyers del món, els ensenyarem tota l’última tecnolo-
gia perquè es guanyin bé la vida, però seran uns desgraciats, 
perquè perdran tot el potencial humà que significa la gran 
aventura d’anar-nos solidificant els uns amb els altres.

I resulta que, d’aquests tres elements —política, cultura i ense-
nyament—, Catalunya en té les competències. En cultura tenim 
les competències exclusives; en ensenyament, les tenim plenes  
i, aleshores, és un acte de voluntat política saber prioritzar 
aquests elements fonamentals de tal manera que, a través de 
l’ensenyament i de la cultura, anem fent i anem donant bagat-
ge perquè els nostres ciutadans s’apreciïn ells mateixos com a 
ciutadans i se sàpiguen tractar també entre ells mateixos com 
a ciutadans.

Per tant, ens haurem d’enfrontar, davant d’aquest món de la li- 
beralització, davant del món de la globalització, amb els meca- 
nismes propis de l’educació i de la cultura. I em sembla que, en  
la mesura que els catalans sapiguem focalitzar la política a tra- 
vés d’aquests grans sectors i els sapiguem interrelacionar —ja 
que no es pot dir que per un cantó va la política d’ensenya-
ment, per l’altre va la política de cultura i, per l’altre, va la po- 
lítica general, sinó que hem de saber recons truir aquest trian-
gle—, en la mesura que sapiguem fer això, nosaltres sabrem 
donar resposta a un món que és una incitació a anar, a través 
dels mitjans audiovisuals, cap a la personalització de la gent o  
cap a la banalització dels individus. I ningú dels qui tenim 
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respon sabilitats polítiques ens podem sostreure a aquest pro-
blema.

Personalment, crec que hi ha un gran debat en el món dels 
audio visuals, però hi ha un gran debat que transcendeix aquest 
mateix àmbit, que és el de saber focalitzar la política i la nostra 
política en la idea de donar continguts i mitjans perquè els nos- 
tres ciutadans puguin respondre davant d’aquests requeri-
ments tan i tan importants. Si no, deixarem de ser una societat 
de ciutadans i esdevindrem allò que, de vegades, el mercat  
desitja que siguem: unes simples illes que procuren reglamen-
tar que no xoquin gaire entre elles. Si aquest fos el projecte, està  
en contradicció total amb el que és l’objectiu de la classe polí-
tica, que és intentar de vertebrar el gran debat sobre l’interès 
comú.

Aquests són els interrogants que m’he plantejat. He començat 
amb un interrogant, i acabo amb un de més gros, i, com vostès 
saben, això és normal en la nostra vida cívica.

Gràcies, de debò, per haver estat aquí amb nosaltres, i demano 
a tots els que hem col·laborat en aquesta sessió, a través de la 
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i a través del CAC, 
que continuem fent aquesta tasca; ens permetrem anar-los con-
vocant perquè aquest sí que és un debat obert i és un debat que 
l’anirem repetint fins que també el generi la mateixa societat 
amb tota la força amb què l’hem generat aquí.

Moltes gràcies.




