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Desapareixen presències mítiques i el conseller en cap s’enfada

Això de la ràdio fa pudor
de socarrim

N
J o s e p F a u l í

o parlaré, en prin-
cipi, de desnaciona-
lització ni tan sols
de desconstrucció,
perquè no tinc ga-
nes de fer enfadar

ningú, però el fet és públic i notori: a
Catalunya Ràdio hi ha hagut una doble
fuga, i dic doble perquè ha estat de cer-
vells que hi treballaven i de programes
que la caracteritzaven. Tot i això, no
sembla pas que els canvis, a la casa,
s’hagin acabat. Queden més coses per
tocar, i són possibles moltes menes de
retocs. Ara es parla d’innovacions a Ca-
talunya Cultura, de manera que, mal-
grat que això d’innovar ja està –o pot
estar– bé, després de les experiències
viscudes, que ens han deixat sense Solé
i Sabaté i sense Basté, sense el programa
dels ignorants i sense tants altres progra-
mes i persones–, n’hi ha per a posar-se
a tremolar davant els experiments que
sembla que han d’afectar la programa-
ció de Catalunya Cultura.

Després de la desaparició de tantes
presències mítiques i mitificades, el
conseller en cap s’ha enfadat. I no gosaré
pas, fent cas d’aquell designi ja enunciat
de no molestar ningú, d’establir cap re-
lació de causa a efecte entre les desapa-
ricions i l’enfadament, però és un fet
que, relacionades o no, es tracta de dues
realitats evidents i les dues referides poc
o molt a Catalunya Ràdio, aquella emis-
sora que durant vint anys ens hem
acostumat a escoltar com “la ràcio na-
cional de Catalunya” sense que aquesta
autodefinició ens hagi semblat exagera-
da ni foraviada. A hores d’ara, però, és
fàcil d’establir-hi una gran diferència:
durant vint anys, de Catalunya Ràdio ha

calgut parlar-ne poc o molt poc, perquè
feia la seva feina i la feia molt bé, però
ara, de cop i volta, l’emissora ha esde-
vingut tema repetidament inevitable
d’informacions i de converses. Perquè,
¿com s’expliquen tants canvis i tan es-
tranys en una empresa admirada per
tots i que ha estat tant de temps, com
TV3, a causa del prestigi acumulat i
sempre creixent, una de les joies de l’au-
tonomia catalana?

La visita del conseller en cap a l’emis-
sora ha provocat un enrenou considera-
ble. Res de l’altre món, però. Res de l’al-
tre món –hi insisteixo–, si tenim prou
imaginació per a endevinar què podia
haver passat, si durant els primers 23
anys d’autonomia, qualsevol membre
del govern hagués fet una excursió
semblant. I dient això no vull molestar
ningú i menys que ningú el conseller
Bargalló. No entro a valorar què va fer o
no va fer, però cuito a dir que el com-
prenc. Vull dir que, atenent a la seva
responsabilitat i a la seva representati-
vitat, m’explico completament la seva
aparent sortida de to durant la visita a
Catalunya Ràdio a causa de les coses que
estan passant a l’emissora.

Vivim un moment d’una clara icono-
clàstia, adreçada, precisament, contra
les joies esmentades abans. Catalunya
Ràdio –aquest és, segurament, el millor
elogi que se li pot fer– ha rebut molt;
Televisió de Catalunya, no tant... Espan-
ta, en aquest context, què pot passar al
Teatre Nacional, que sempre ha suscitat
tantes crítiques i tantes enveges. En
aquesta iconoclàstia, però, el conseller
Bargalló no hi té art ni part. És lògic, per
tant, que hi reaccioni en contra. És
comprensible, a més, que ho faci, per-

què, quan es creu haver endreçat el sec-
tor de la comunicació, es troba amb una
emissora que sembla voler renunciar a
la condició de modèlica que tenia fins
ara. El conseller en cap s’enfada i té més
raó que un sant en fer-ho, perquè és se-
gur que ni ell ni el seu partit no han
entrat al govern de la Generalitat per
col·laborar, ni de prop ni de lluny, en cap
tasca, més o menys directa, més o menys
amagada, de desnacionalització ni de
desconstrucció.

És cert que no volia parlar-ne, d’a-
questes coses, per mi tan greus, gravíssi-
mes, però què es pot fer quan, a Catalu-
nya Ràdio, hi passa el que hi passa, quan
cada dia es marceixen més fidelitats de
les forjades durant dues dècades de tri-
omf i de servei, quan s’hi insisteix a can-
viar el que funcionava i es feia molt bé,
quan els canvis només semblen obeir la
iconoclàstia ja al·ludida... La veritat és que
tot plegat, dit sigui ras i curt, a l’emissora
cada dia fa més pudor de socarrim.

Simptomàticament, en el context de
la Corporació Catalana de Ràdio i Tele-
visió, es repeteixen, traslladades i adap-
tades, potser fins i tot i relativitzades,

diferències iguals o semblants a
les que van aparèixer en l’àrea de
comunicació del govern, ben do-
minada ara, en principi, per Bar-
galló i la seva gent, és a dir, sota la
tutela d’ERC. El cas de la Corpora-
ció és diferent perquè no depèn
directament del govern sinó del
Parlament, però mentre que Enric
Marín, el secretari de Comunica-
ció en substitució de Sellarès, es
mou en l’òrbita d’Esquerra, Joan
Majó, el director general de la
Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió, de la qual depenen tant
Catalunya Ràdio i les altres emis-
sores radiofòniques de la Genera-
litat com Televisió de Catalunya,
és un militant socialista.

Els partits han corregut a defi-
nir-se en relació amb la visita de
Bargalló. Els uns, per criticar-li el
que va fer. Els altres, per defensar
les persones suposadament ataca-
des pel conseller en cap. Tot, ben
comprensible i explicable, però no
gaire rellevant. El que importa, el

que realment ens ha d’importar, no és el
judici del conseller ni la seva interven-
ció, sinó la situació real de l’emissora
que, a més de perdre audiència, ha per-
dut unes quantes de les seves manifes-
tacions més característiques. No pas to-
tes, no cal dir-ho.

Em sembla, doncs, que cal interpre-
tar el gest del conseller Bargalló en el
sentit del redreçament o de la rectifi-
cació. Ben analitzat, és a dir, anant més
enllà de la superfície del fet, no és un
gest estrany ni estrafolari, sinó cohe-
rent i normal. Més enllà de la proce-
dència estricta de la seva visita, el con-
seller –i amb ell Esquerra– ha asse-
nyalat que el camí de Catalunya Ràdio
no és el bo: no és, sobretot, el que jus-
tifica que una força com ERC participi
en la governació de Catalunya. Com-
plau, no cal dir-ho, que Esquerra no
vulgui assistir muda a la inutilització o
neutralització d’alguns dels màxims
encerts de la nostra autonomia.

En català, i tan feliços!
M a r i a M e r c è R o c a

L
a gent del carrer estem tan acos-
tumats que ens demanin esforços
de tota mena per salvar el país i el
món –taxes diverses, reciclatge

d’escombraries, civisme...– que quan el
govern –i passa poques vegades– anun-
cia mesures per fer-nos més fàcil alguna
cosa ens quedem molt sorpresos; agra-
dablement sorpresos. Ara el departament
de Presidència, del qual depèn la secre-
taria de Política Lingüística, ens vol fer
més fàcil viure en català i, d’entrada, una
pensa que ja era hora, després de tants
anys, que algú vulgui fer-nos fàcil, atrac-
tiu, divertit, positiu, amable i còmode
viure en català. Perquè la majoria de
nosaltres som gent normal que vol viure
normalment en la seva llengua, però sa-
bem per experiència que això que ha de
ser tan natural se’ns converteix sovint en
una cursa d’obstacles, problemes, limita-
cions i maldecaps. ¿Què has de fer si en
un restaurant no tenen la carta en ca-
talà? ¿Quants mòbils pots triar al mer-
cat amb les aplicacions i menús en la
nostra llengua? ¿Què fas si l’autoescola
on t’estàs traient el carnet de conduir
no t’ofereix els tests en català? Són totes
aquestes coses, i moltes més –la llista
seria malauradament molt llarga– les
que creen en les persones una sensació
permanent de frustració i fan que voler
viure en català hagi estat una mena de

lluita a vegades fins i tot arriscada.
Doncs bé, ara sembla que per fi tot això

canviarà. les mesures del Pla d’Acció
2004-2005 que ha anunciat el govern són
esperançadores, perquè incideixen en les
empreses i treuen pressió als usuaris, que
som tots. El que el govern ha presentat és
una sèrie de mesures lingüístiques d’a-
plicació immediata –o sigui, que de se-
guida les veurem al carrer i ens en po-
drem beneficiar– que, d’una banda, vo-
len solucionar problemes dels parlants
derivats de l’ús quotidià de la llengua
catalana (Fem fàcil i feliç viure en català) i, de
l’altra, aposten per aconseguir l’incre-
ment de l’oferta de productes, béns i
serveis en català (En català també, en català
primer). Jo no sé a vosaltres, però a mi que
algú s’ocupi de la meva felicitat –de la
meva felicitat lingüística– és una cosa
que m’encanta.

El Pla és engrescador perquè no és perd
en filosofies sinó que és pràctic i concret,
neix amb un pressupost a sota el braç

que no està malament i a més és breu, o
sigui que no se’ns farà estantís. Per co-
mençar, les cinc noves Oficines de Ga-
ranties Lingüístiques que es crearan
atendran i escoltaran els ciutadans que
vulguin formular consultes, queixes o
suggeriments a l’entorn del dret de viure
en català; els plans pilots d’acollida lin-
güistica faran de la llengua catalana el
vehicle d’integració de la població im-
migrada i l’oferiran com un dret i una via
d’accés a la participació activa en la vida
local. D’altra banda, l’Agència Catalana
de Multilingüisme impulsarà el desen-
volupament dels recursos tecnològics
necessaris perquè les empreses puguin
fer comunicacions multilingües, en ca-
talà i altres llengues, per posar-los a la
nostra disposició, cosa que incidirà cla-
rament en l’ús del català en el món so-
cioeconòmic. Pel que fa als audiovisuals,
el Pla d’Acció, a més de posar a disposició
de les empreses i entitats un web d’ajuda
per dissenyar webs multilingües té com a

objectiu, per fi!, garantir l’oferta de pro-
ductes cinematogràfics, DVD i videojocs
en català i assegurar-ne la bona distribu-
ció comercial: és a dir, incrementarà el
nombre de còpies doblades al català al-
hora que apostarà estratègicament pel
doblatge de cinema infantil –santa pa-
raula– i els grans èxits comercials. Pel
que fa als videojocs, es preveu aconseguir
la comercialització de títols de gran èxit
comercial que es distribuiran en còpia
única multilingüe. I pel que fa a la tele-
fonia mòbil, el Pla es proposa aconseguir
que les operadores de telefonia a Catalu-
nya ofereixin els serveis per defecte en
català i augmentar l’oferta d’aparells de
telefonia mòbils amb aplicacions d’ús en
català. O sigui: podrem triar, finalment,
com tria la gent normal dels països nor-
mals. Ara sí que ens ho comencem a
creure. I per a la felicitat completa, o
quasi, només falta, per exemple, que a la
Corporació Catalana comencem a sentir
música d’autors catalans. A veure si tor-
nant de vacances ens hi posem...

■ Maria Mercè Roca. Diputada al Parlament per ERC


