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COMUNICACIÓ

Hi ha una tendència a l’alça de la difusió i audiència
dels mitjans en català, sobretot a la ràdio i a la
xarxa, malgrat la superioritat de l’oferta en castellà,
segons l’últim Informe de la Comunicació a Catalunya

Llengua que
avança

GEMMA BUSQUETS

● El català avança, com a llengua de con-
sum en la comunicació, però encara que-
da camí per recórrer per arribar a l’equili-
bri en un país bilingüe. Així ho recull l’úl-
tim Informe de la Comunicació a Catalu-
nya, corresponent al bienni 2013-2014,
elaborat per l’Institut de Comunicació de
la Universitat Autònoma de Barcelona
(InCom-UAB) i presentat dilluns. Les da-
des sobre la difusió i l’audiència dels mit-
jans en català al país confirmen que, de
manera general, durant els dos últims anys
es manté “la tendència a l’alça respecte a
anys anteriors”, assenyala l’autora del capí-
tol de l’estudi sobre la llengua als mitjans,
la professora de la UAB i membre del
Grup Llengua i Mèdia, Carla González
Collantes. Aquest augment notable es pro-
dueix malgrat la superioritat de l’oferta i
consum de mitjans de comunicació en
castellà en sectors com la premsa esporti-
va i els canals de televisió, sobretot els te-
màtics. Hi ha però dos àmbits en els quals
el català despunta: internet i la ràdio. Per
una banda, hi ha un increment constant
de l’ús del català a la xarxa, on és una de
les 25 llengües més utilitzades. També
creix el nombre d’internautes que llegeix
diaris digitals en català. I tot i l’actual crisi,
que ha obligat a reestructurar i tancar mit-
jans, paral·lelament n’han aparegut de
nous en català i la xarxa n’ha albergat uns
quants. Pel què fa a la ràdio, per primer
cop, la major part dels oients de Catalunya
aposta per escoltar la ràdio (generalista
però també temàtica) en català. Per a Car-
la González Collantes, les xifres d’audièn-
cia evidencien que, si hi ha oferta, els cata-
lans consumeixen mitjans en català.

Tot i aquesta perspectiva optimista, en
l’ecosistema audiovisual del país la presèn-
cia del castellà continua sent superior a la
del català. I en aquest sentit, “el català con-
tinua perdent davant del castellà” i ho fa
en la majoria de sectors de la comunica-
ció, “en la premsa, en l’accés a continguts
digitals, en el cinema i en la televisió”. Ho
explica Carme Ferré Pavia, autora de les
conclusions de l’Informe de la Comuni-
cació i coeditora del capítol dedicat a la
llengua als mitjans. “Llevat de la ràdio,
en què el consum entre emissores en
català i en castellà està equiparat, el
consum de mitjans de comunicació
en català és menor que en castellà;
però això no vol dir que hi hagi
una disminució, en general hi ha
hagut un augment”, matisa l’edi-
tora del balanç.

El cas de la ràdio és simpto-
màtic. És el mitjà amb un per-
centatge més alt de consum en
català respecte del castellà: el
2014, per primer cop, té més
oients en català (65,5%) que
en castellà (48,1%), segons re-
cull l’informe amb les xifres de
l’EGM Baròmetre Catalunya.
La professora Carme Ferré Pa-
via ho atribueix que, per una ban-
da, s’uneix “la força del lideratge de
RAC1 en competència amb Catalu-
nya Ràdio, amb unes audiències molt
grans, i les emissores del Grup Flaix que
entren en competència amb Los 40, però
també tenen audiències molt altes”. En
canvi, a la premsa diària no passa el ma-
teix. El castellà continua essent la llengua
de més consum i, a més, els diaris en
aquesta llengua guanyen més lectors:
mentre que el català progressa fins al

Entre els mitjans
de comunicació
en català
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últims anys es
destaca la tele
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d’audiència
evidencien que,
si hi ha oferta,
els catalans
consumeixen
mitjans en català LLUÍS ROMERO



21PRESÈNCIA
05 - 07 - 2015

Diumenge, 5 de juliol del 2015 23

40,4% dels lectors, el castellà
creix fins al 68,9%, segons dades

del mateix EGM Baròmetre. Car-
me Ferré Pavia considera que acon-

seguir l’equilibri “és molt difícil” tan
per les inèrcies adquirides com sobretot

pel volum d’oferta. “No es pot comparar
l’oferta audiovisual en català i la que hi ha
en castellà”, sobretot a la televisió, que és el
mitjà amb més audiència en català, ja que
quasi el 48% de la població la consumeix
però un 83% ho fa en castellà. Destaca que
és molt “interessant” el lideratge de TV3
“en pugna amb Antena 3” però que amb
l’oferta de canals de TDT existents es gene-
ra més seguiment de la llengua castellana,
ja que dels temàtics més vistos, no n’hi ha
cap en català. Recorda, a més, que l’actual
duopoli és fruit d’un procés de fusió d’em-
preses potents però que es necessitaven.

L’informe traspua un optimisme mode-
rat. “Sense uns mitjans de comunicació
que parlen català, la nostra llengua no pot
aspirar a la normalitat o, com a mínim, a
la igualtat respecte el castellà”, recorda
Carla González Collantes. També posa
èmfasi que queda “lluny, encara, l’anome-
nat espai català de comunicació concepte
batejat pel catedràtic de teoria de la comu-
nicació Josep Gifreu els anys 80”. I és que
el procés de normalització lingüística, for-
ça avançat a Catalunya, “malgrat tot el que
queda per fer és ben lluny de ser una reali-
tat a les Illes i, encara més, al País Valencià,
on la presència del català, també en els
mitjans, és sovint anecdòtica”. I afegeix
que amb “el tancament de Canal 9 el no-
vembre del 2013 i la progressiva castella-
nització d’IB3, la tele de les Illes, el català
pateix un gran retrocés”.

POLÍTIQUES DE COMUNICACIÓ
Es poden dur a terme polítiques de comu-
nicació per aconseguir equilibrar la situa-
ció? La professora Carme Ferré Pavia, a tí-
tol personal considera “molt bona notícia”
continuar amb el model de publicitat a
Catalunya Ràdio, en qüestió fa un parell
d’anys. “El que és evident és que si TV3 és
líder és per una vinculació emocional amb
el país però també perquè és capaç d’oferir
productes de qualitat”, destaca. En general,
recomana seguir les polítiques que a pesar
de les retallades garanteixin als mitjans
públics en català mantenir el lideratge. En
canvi, és més complicat en el sector privat,
on la professora no veu un entramat em-
presarial en el sector prou potent per com-
petir amb el duopoli audiovisual espanyol.

400
diaris i revistes en
català

100
emissores de rà-
dio en català.

80
canals de televi-
sió en català se-
gons la Direcció
General de Políti-
ca Lingüística

LES  X IFRES

El català als
mitjans del País
Valencià i les
Illes és
anecdòtic
segons l’informe

El sector de la premsa i revistes en
català genera 2.500 llocs de tre-
ball, el 67% dels quals són a la re-
dacció. És una de les dades que
s’extreuen del Llibre Blanc de les
Revistes i la Premsa en Català,
presentat aquesta setmana, i que
fa una radiografia de les 577 pu-
blicacions editades en català (309
de les quals ho fan en format pa-
per i 268, en digital). Segons el
mateix estudi, el perfil dels lectors
“és clarament comercial, en una

franja de 25 a 54 anys, de clas-
ses socials alta i mitjana i

actius laboralment”.
També es detalla que el
66% de les publica-
cions interactuen amb

els seus lectors a les xar-
xes socials.

Radiografia de les
revistes i la premsa




