
Canvis en la programació

Espècies invasives a la TDT
L’actual concepte d’informació i el nou paisatge mediàtic sorgeixen de la crisi del sistema de valors

H
a canviat el paisatge. 
S’ha produït el canvi 
mediàtic. Sense gaire 
més estrèpit que el de  
la publicitació dels des-

codificadors, que fan possible l’ac-
cés a la TDT, la comunicació audiovi-
sual, i amb ella la informació i la ma-
nera d’entendre-la, ha canviat molt 
més del que la passada per l’esquer-
ra, anunciada al seu dia pel baptista 
Alfonso Guerra, va alterar el panora-
ma sociopolític espanyol. De fet, no 
les reconeix ni la mare que les va pa-
rir. El bosc mediàtic ha estat ocupat 
per espècies invasives.
 Hi havia símptomes que facilita-
ven el pronòstic, però no vam ser ca-
paços d’advertir-los. Va passar com 
amb aquells amics o familiars prò-
xims en què apreciem un canvi d’hu-
mor, una expressió pansida i trista i 
un desànim continuat i invencible, 
malgrat que poc aparent; però tan 
poc que no hi donem importància. 
Quan ja és tard, o quan si més no ho 
sembla, la malaltia fa la seva irrup-
ció avassalladora. En aquest punt i 
no un altre ens trobem ara.

DES DE FA un temps, es di-
ria que de forma imperceptible, va 
anar canviant el to neutre utilitzat 
als telenotícies al comunicar esde-
veniments i notícies. D’una manera 
que es diria insidiosa, es va comen-
çar a notar la tendència d’una o al-
tra cadena a situar-se en un o altre  
costat de la realitat, en més propor-
ció de la que seria prudent i necessà-
ria per poder fer-la creïble, i es va co-
mençar a apreciar un canvi substan-
cial en l’afegitó valoratiu que seguia 
la presentació dels fets. D’aquesta 
manera, tots ens vam anar posicio-
nant, escollint cadena i informatiu, 
presentador i manera d’entendre la 

informació. Ens vam 
començar a habituar 
que ens fessin la va-
loració de la realitat, 
en lloc d’aventurar-
nos a pensar-la nos- 
altres mateixos. Ens 
vam anar tornant cò-
modes, còmodes i ma-
nipulables.
 Mentrestant, l’altre 
costat del que és  evi-
dent també se’ns ana-
va presentat de mane-
ra diferent. Si la reali-
tat és un mirall trencat 
en què cada fragment 
ofereix una visió par-
cial del conjunt, se-
gons quina sigui la 
llum que hi incideixi, 
l’orientació que tin-
gui i l’angle que formi 
amb l’horitzontal, es 
va començar a produ-
ir una reunificació de 
fragments que van ser 
orientats sàviament i 
de mica en mica.
 Les tècniques de 
gravació i emissió són 
universals. Són el que 
en podríem dir caràc-
ters secundaris els 
que permeten identi-
ficar ambients i cultu-
res, formes i maneres 
d’entendre la realitat. 
La nostra realitat audi-
ovisual va començar a 
fer-se identificable gràcies als pro-
grames porqueria, que van inundar 
el bullent jacuzzi mediàtic en què 
ens vam aventurar, en una immer-
sió suïcida en la mesura que va afec-
tar un sistema de valors que va ser 
posat en joc, sense que el cos soci-
al amb prou feines ho sabés adver-
tir. I així va anar fins que hem arri-
bat a l’actual exasperació, tanta i tan 
coneguda que resultaria inútil des-
criure-la. 
 Però va arribar la TDT i tot va can-
viar. Embrutida la consciència col-

lectiva pels diarios de Patricia, els gran-
des hermanos de l’Encarna Sánchez 
de l’esquerra, l’esgarriament dels 
cors, que no se sap on són, i altres 
programacions, no es van arribar a 
valorar que el que en un principi va 
ser petites variacions en els espais 
informatius, aquelles petites pre-
ses de posició ideològica al marge 
mateix de la insidiosa valoració dels 
fets, estaven obrint la porta a l’allau 
que ens ha caigut al damunt posant 
en evidència els símptomes que es 
mantenien ocults.

 La irrupció de la TDT i a través 
seu de totes aquelles emissores 
confessionals, canals alliçonadors 
i doctrinaris que ni sospitàvem 
que poguessin existir, han variat 
el concepte d’informació i han al-
terat el paisatge mediàtic fins al 
punt que no és predictible el destí 
que ens espera. Tots els fantasmes 
han ressuscitat.
 
EL LLENGUATGE més 
groller, les maneres més xules-
ques i busca-raons de comportar-
se a l’hora d’expressar-se, molt 
més que una opinió, una convic-
ció o una creença, una fe política 
o un credo religiós; la possibilitat 
de convertir en pauta de compor-
tament la dictada per la concepció 
ideològica transformant-la en una 
qüestió d’estil més que no pas en 
un exercici de la raó han tornat al 
panorama sociopolític a través de 
la incorporació de les noves cade-
nes, amb el clar objectiu de recollir 
el que ha sembrat la televisió por-
queria i els informatius inductors 
de valoracions esbiaixades pels in-
teressos del que genèricament es 
va denominar «el sistema».
 Ha tornat la caspa, i amb ella el 
llenguatge tavernari i les soluci-
ons que des de sempre l’acompa-
nyen. A l’audiència, fastiguejada 
de tant de famoseig i canvi de va-
lors, se l’està fent anar de bòlit pels 
apòstols de les pantalles de plas-
ma. Es fa necessària la irrupció 
d’un nou llenguatge, acompanya-
da d’una altra manera de fer, que 
no serà necessari inventar, ja que 
n’hi haurà prou de mirar cap en-
fora i observar com es programa 
d’una altra manera, si es vol pal-
liar, no eliminar. Ja que, entre al-
tres raons, és de témer que ja no 
sigui possible l’adoctrinament 
d’una societat submergida en una 
crisi, que ho és no solament del ca-
pitalisme financer, sinó del siste-
ma de valors en què no s’ha sabut, 
volgut o pogut sostenir. H
Escriptor.

ALFREDO

Conde

Ens hem habituat que ens facin 
la valoració de la realitat en lloc 
d’aventurar-nos a pensar-la

ARNAL BALLESTER

Set x set

La Diagonal 
se’ns 
entravessa

P
er ordre d’importàn- 
cia. 1) ¡Que bé quel’Ajun-
tament de Barcelona 
ens demani participar 
en alguna cosa després 

de 30 anys de democràcia!, ¡Iupi! 
Així, doncs, s’hi ha de participar, 
opinar i votar. 2) Certament, la Di-
agonal necessita un canvi bastant 
radical, és oportú i urgent, i qui 
digui que no, no sap el que és bo.  
3) Necessita millores pel que fa a 
adequació als vianants, transport 
públic i qualitat espacial. 4) No 
hi ha hagut un procés real parti-
cipatiu, sinó un teatre amb opci-
ons mediatitzades i propaganda. 
5) No és cert que el tramvia sigui 
d’esquerres, en aquest cas és més 
aviat de dretes, ja que el gestiona 
una empresa privada que guanya-
rà molts milions amb l’adjudica-
ció prevista. Tampoc és cert que si-
gui l’únic transport ecològic, i, en 
canvi, sí que és obsolet i té proble-
mes d’implantació. 6) No s’hi val a 
convocar una consulta participa-
tiva i després dir que surti el que 
surti faran el que vulguin. Tam-
poc és acceptable plantejar tres al-

ternatives, però decantar-se ofici-
alment per una, aleshores ¿per a 
què fer preguntes? Si no tens dub-
tes, fes el que et sembli millor. Que 
per a això és l’ajuntament qui go-
verna. 7) Entre les dues primeres 
propostes, la menys dolenta és la 
A. Queda clar que estendre les vo-
reres és el més convenient, i donar 
vida a l’avinguda i aïllar el trànsit 
sorollós i contaminant al centre. 
No obstant, a l’opció A es proposa 
una vorera de només 4,2 metres  
–més estreta que les actuals de l’Ei-
xample–, delimitada per un carril 
de servei, que, a diferència del que 
mostren els dibuixos, estarà sem-
pre ocupat. 8) L’opció B proposa 
una gran vorera central a la qual 
serà difícil accedir, i crear al cen-
tre un espai aïllat, però paradoxal-
ment genera voreres més grans, 
de vuit metres. 9) L’opció C ha es-
tat desprestigiada i mal planteja-
da: «Deixar-ho com està», quan en 
realitat significaria «Ni la A ni la 
B, sinó una altra opció», per què 
no, millor. En últim cas, s’hi hau-
ria d’oferir una altra opció D, im-
mobilista, però, si ja s’ha decidit 
intervenir-hi, ¿té sentit votar el 
no-res? És qüestió de no votar. Es-
timat barceloní, participi-hi: bus-
qui, compari i, si troba una opció 
millor, voti. H

JULI

Capella

S’hauria d’oferir una 
opció D, però, si s’ha 
decidit intervenir-hi, ¿té 
sentit votar el no-res?

En seu vacant

La Diagonal i la poesia paral·lela

JOSEP MARIA

Fonalleras

seva poetes tan reconeguts com An-

tonio Gamoneda, poetesses tan ra-
dicals com Lydia Lunch, artistes tan 
pletòrics i esbojarrats com Carles 

Santos, o poetes tan circumstancial-
ment oficials com Jaume Bosquet, 
que hi participa com a titular de la 
càtedra poètica ciutadana durant el 
2010. Caldria preguntar-li, tot i que 
no viu a Barcelona, quina de les op-
cions triaria per a la Diagonal. Sen-
se voler-ho, el referèndum sembla 
com si també s’afegís a la festa de la 
paraula. Perquè no em poden negar 
que la possibilitat C és una excel·lent 
mostra de poesia conceptual que el 
mateix Brossa hauria pogut signar.
 A Barcelona Poesia hi haurà una 
excursió organitzada i il·lustrada 
dalt d’un bus poètic, una mena de 

D
emà comença Barce- 
lona Poesia, el festival 
internacional que ama-
rarà la ciutat d’un per-
fum eteri, profund, va-

porós i estable, al llarg d’una setma-
na en la qual hi haurà recitals més o 
menys canònics (com l’habitual cita 
inicial al Palau de la Música) que es 
combinaran amb intervencions més 
o menys agosarades, com el campi-
onat poetry slam, una mena de tor-
neig d’improvisacions. Hi diran la 

jam session al jardí on va viure Joan 

Maragall (tothom hi podrà dir els 
versos que desitgi... de Maragall, és 
clar), una peculiar visita al cemen-
tiri de la mà d’Espriu, Rosselló-Pòr-

cel i Màrius Torres (tres poetes vin-
clats cap a la mort) i, entre desenes 
d’actes, una explosió vital, sexual, 
procaç, exagerada i divertida de l’ac-
triu Pepa López i del malabarista 
del mot, l’escriptor Biel Mesquida. 

Mentrestant, el bar Horiginal, on la 
poesia regnava tot l’any, cada dime-
cres, continuarà tancat als recitals 
per uns incomprensibles problemes 
burocràtics. Estaria bé que l’ajunta-
ment, més enllà de la prosa adminis-
trativa, s’apliqués, a part de la con-
sulta que dèiem, una pomada de dig-
nitat poètica. H
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