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l paper i la missió de TV3 i per
extensió de tots els mitjans
del servei públic de la CCMA
no són fàcils de definir en una

conjuntura tan crítica i decisiva com
la que viu aquests dies el país. Com sol
ser habitual en període preelectoral,
el servei públic de comunicació, i molt
especialment TV3 i Catalunya Ràdio,
són objecte d’una atenció frenètica
dels partits i candidats. El manteni-
ment a ultrança dels blocs electorals
en els espais informatius n’ha estat
una constant lamentable.

I ARA, EN VIGÍLIES DE LES ELECCIONS ple-
biscitàries del 27-S, les crítiques i
desqualificacions contra les cobertu-
res informatives de TV3 i de Catalu-
nya Ràdio, els seus espais de tertúlia i
alguns dels seus programes d’entrete-
niment, han assolit nivells alar-
mants. No seré jo qui justifiqui totes i
cada una de les opcions preses pels
equips directius. Algunes discutibles,
certament. Però almenys ells estan
obligats a rendir comptes cada mes
en les compareixences davant el Par-
lament. Sabem d’algun altre mitjà pú-
blic o privat, amb cobertura a Catalu-
nya, que faci el mateix?

ENTRE ELS APOCALÍPTICS que s’esquin-
cen les vestidures contra els mitjans
de la CCMA hi ha tipologies diferents.
Uns fa molts anys que voldrien con-
vertir el servei públic català en un
mer apèndix del sistema espanyol. Al-
tres voldrien reduir-lo a una simple
expressió antropològica de les pecu-
liaritats regionals. I ara uns tercers
acusen la CCMA d’estar al servei del
secessionisme o d’unes opcions elec-
torals particulars.

UNS I ALTRES AMAGUEN O IGNOREN una
veritat que clama al cel: i és la ingrata
solitud amb què TV3 ha hagut de llui-
tar en la defensa d’un espai d’expres-
sió i de representació, la del catalanis-
me. I la d’un catalanisme en transfor-
mació, que ha fet un recorregut propi
vers la vindicació del dret a decidir, i
en definitiva del dret d’autodetermi-
nació i del dret a l’estat propi. Recor-
dem que la defensa del dret a decidir
dels catalans és assumida per prop
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d’un 80% de la ciutadania. També en
aquesta aspiració democràtica fona-
mental, TV3 ha hagut de bregar pràc-
ticament sola. Una gran part de cata-
lans i catalanes podríem dir com Mar-

ta Rojals: “Si TV3
no ens represen-
ta, qui ho farà?”

DAVANT la negati-
va d’Espanya a un
referèndum pac-
tat, davant l’alter-
nativa de les ple-
biscitàries del
27-S i enfront
d’una lògica im-
placable de pola-
rització del dis-
curs públic en
l’eix nacional,
TV3 està encara
més sola. TV3 s’ha
fet independen-
tista? En la mesu-
ra que pràctica-
ment totes les
grans cadenes de
televisió, públi-
ques i privades,
presents a Catalu-
nya, han optat per
la defensa com-
pacta de l’unionis-
me, ¿no pertoca a
un servei públic
bàsic d’assumir

de presentar i representar les opcions
d’almenys una meitat de la ciutada-
nia que no se sent representada per
Tele5, Antena 3, TVE 1, La Sexta,
Cuatro o 8TV? Quina cobertura solen
donar aquests canals al procés cata-
là? Com veiem cada dia –el cas, per
exemple, de La Sexta Noche amb
García Albiol d’invitat– i com s’ha
demostrat empíricament –vegeu l’es-
tudi de Media.cat L’espiral del silen-
ci a anàlisi–, la cobertura del pro-
cés català per les cadenes espanyoles
o és interessat o esbiaixat o descara-
dament insultant.

LA QÜESTIÓ DE FONS, amics demòcrates
i emprenyats amb TV3, és com heu
tolerat fins avui una expansió fla-
grant de les televisions espanyolistes
i unionistes a Catalunya i a tot l’espai
del català, i no heu fet un pas per per-
metre que TV3 i els mitjans de la
CCMA no estiguin sols en la defensa
del dret a decidir dels catalans.

La ingrata solitud de TV3
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¿No pertoca a un
servei públic bàsic
d’assumir de presentar
i representar les opcions
d’almenys una meitat de
la ciutadania que no se
sent representada per
Tele 5, Antena 3, TVE 1,
La Sexta, Cuatro o 8TV?

l tancament d’una llibreria sempre és
una pèssima notícia cultural perquè

anuncia els llibres que no es vendran, les
històries que no es llegiran, potser fins i
tot les ratlles que ni tan sols s’arribaran a
escriure. Amb el tancament d’una llibreria
hi perd el llibreter –que hi ha deixat la
pell– però hi perden també tots els altres
protagonistes que formen part d’aquest
plaer trencadís anomenat literatura. La lli-
breria Negra y Criminal de Barcelona, es-
pecialitzada en novel·la negra, policíaca i
d’intriga i dirigida per Paco Camarasa i
Montse Clavé, abaixarà la persiana el 3
d’octubre després de tretze anys a conse-
qüència del “dramàtic” descens de les
vendes. Parlem d’una d’aquelles llibreries
que, igual que L’Odissea a Vilafranca i la
Llibreria 22 a Girona, han sabut fer-se un
nom singular en el sempre complicat

món del negoci de la lletra impresa. Per
entendre’ns, hi ha llibreries gestionades
per un dependent i n’hi ha de gestionades
per un llibreter, aquesta figura que Paco
Camarasa ha projectat amb empenta i
dignitat en la Setmana de Novel·la Negra
de Barcelona, la BCNegra, imprescindible
cita anual per a tots els amants del gène-
re i per als lectors en general.

La notícia del tancament d’una llibreria
és segurament l’única cosa que un lector
no voldria llegir i reflecteix de manera
contundent la trista realitat: el consum
cultural està ferit de mort per culpa de la
pirateria, per culpa la fiscalitat homicida i
per culpa de les prioritats personals a
l’hora d’administrar les cada vegada més
migrades despeses domèstiques. Llegim
poc i sempre que podem ho fem de franc,
aquesta és la negror que amenaça un
sector en el qual, tal com lamenta Cama-
rasa, no falten lectors sinó clients. Tens
raó, Paco, llegir exclusivament sense pas-
sar per caixa és assassinar les llibreries i
posar al corredor de la mort els autors.
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El tancament d’una
llibreria anuncia els llibres
que no es vendran i els que
potser ja no s’escriuran
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