
radio ¡ televisió en catala
per Jordi Garcia-Soler

£es primeres setmanes de l’any passat 
ens van dur una represa llargament es-
perada i desitjada : programes de ràdio 
en català, a emissores d’una certa impor-
tància. I aquesta represa, juntament 
amb l’anterior inici de programes de te-
levisió en la nostra llengua, ha fet que 
molts de nosaltres ens plantegéssim — o 
replantegéssim, potser — tota una bona 
pila de qüestions, massa sovint oblida-
des. Després de tants i tants anys, tan 
sols una certa i molt lleugera aproxima-
ció a la normalitat en aquest camp de 
la ràdio i la televisió ens exigeix una 
insospitada «aclimatació», car.no hi es-
tem gens acostumats. I ens exigeix tam-
bé moltes altres coses, com poden ésser, 
per exemple, el plantejament general 
deies possibilitats de treball i d’acció 
que ens són possibles, ara i ací.

LA RADIODIFUSIÓ ESPANYOLA
Si intentem de fer un breu balanç o 
estudi de la radiodifusió que hi ha ac-
tualment a Espanya, immediatament 
ens adonem de l’existència d’unes grans 
cadenes o xarxes d’emissores, esteses 
per tota la pell de brau tentacularment 
i poderosament. Hi ha «Radio Nacional 
de España», «Sociedad Española de Ra-
diodifusión», «Nueva Radio Comer-
cial», «Cadena de Ondas Populares», 
«Red de Emisoras del Movimiento» - 
«Cadena Azul de Radiodifusión» i, a 
més a més, algunes altres cadenes d’una 
més petita importància, gairebé sem-
pre reduïdes a zones geogràfiques molt 
concretes, com és ara el cas de l’ano-
menat «Circuito Catalán», per exem-
ple.1 bes grans cadenes o xarxes d’emis- 
sores, bàsicament, vénen condicionades 
per diversos tipus d’obediències, sem- 
Prc dins el «status» vigent : idéologi-
ques, confessionals, comercials o políti-
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enats. «Centros Emisores», de potèn- 
,la soviut continental, fins a tota una 
•arxa clUe porta per nom «Radio Pen- 

uiar», viu de la publicitat i és, per 
m, «comercial» —, és un òrgan ofi- 

mi, .que depèn directament de la Di- 
ooao. General de Radiodifusió i de Te- 

rt·V1,S.1,0· À'a "Sociedad Española de Ra- 
m ilusión» — la famosa «Cadena SER», 

a qual depèn Ràdio Barcelona, en-

sor«3^pfUnn.·J^,.a<ïuesIes cadenes~res coineiri o xarxes d’émis-
sions f-em„ ,lxen 1 s’uneixen algun cop en fu- ‘emporals o de llarga durada.

tre d’altres — és una organització 
exclusivament comercial. La «Cadena 
de Ondas Populares Españolas» (CO-
PE) depèn de la Conferència Episcopal 
Espanyola, i cada una de les seves emis-
sores, particularment, del bisbat corres-
ponent. «Nueva Radio Comercial» depèn 
del grup publicitari «Movierecord», i 
està formada per una colla d’emissores 
amb importants connexions internacio-
nals ; es caracteritza pel seu esperit 
modern i molt professional. És també 
«comercial». La «Red de Emisoras del 
Movimiento» - «Cadena Azul de Radio-
difusión» (REM - CAR), és la fusió 
d’ambdues cadenes, l’una lligada a la 
«Secretaria General del Movimiento» 
— a través de la Delegació Nacional de 
Premsa i Ràdio —, i l’altra a la Fa-
lange, amb les obediències polítiques 
corresponents, per bé que és també 
«comercial».
Aquestes quatre pinzellades generals 
ens poden donar — fins a un cert punt, 
almenys — una visió esquemàtica i 
aproximada de la situació global de la 
radiodifusió que es fa a l’Estat espa-
nyol del 39 ençà. Només l’enunciació 
de les cadenes ens explica tota una 
colla de condicionaments, i són aquests 
els que ens permeten d’entendre les 
moltes limitacions que hi ha. Limita-
cions agreujades encara pel fet que la 
radiodifusió espanyola, si hom la com-
para a la premsa, es troba en inferiori-
tat de condicions, sense una llei que 
reguli la seva llibertat informativa. En 
efecte : per ara, tota la informació in-
ternacional — i bona part de la nacional 
i la local — és monopolitzada per «Ra-
dio Nacional de España», subjecta a 
les ordres directes del Ministeri d’In-
formació i Turisme. Tot això ha fet 
que la radiodifusió espanyola esdevin-
gués quelcom estructuralment anquilo-
sat i hermètic i que, eu un percentatge 
força elevat, es mou segons idees i 
concepcions periodístico-radiofòniques 
de la primera meitat del segle, quan 
aquest mitjà era a les beceroles.

LA RÀDIO ALS PAÏSOS CATALANS
Així és la ràdio en tota l’extensió de 
l’Estat espanyol, segons les informa-
cions que en tinc, força limitades, cer-
tament. Però, ¿quina és la ràdio que 
hom fa actualment als Països Cata-
lans ? Certament, hi ha considerables 
diferències entre la ràdio que hom fa 
a Andalusia, al País Basc, a Galícia, 
a Castella o a casa nostra. I hi ha di-
ferències, també, entre la ràdio del

Principat i la ràdio de les Illes i del 
País Valencià. I encara més : hi ha 
diferències entre la ràdio de Barcelona, 
i la de Lleida, Girona o Tarragona. 
Finalment, és distinta la concepció ra-
diofònica de les diverses cadenes i, con-
següentment, cada emissora barcelonina 
posseeix el propi «estil». Ara : el que 
sabem ben bé del cert és que tota la 
radiodifusió és — a desgrat d’aquestes 
petites diferències — d’una excessiva i 
aclaparadora uniformitat. Uniformitat 
de la qual, lògicament, es ressenteix, 
com se’n ressenteixen també tantes al-
tres coses de la vida peninsular, sem-
pre massa teledirigida.
Als Països Catalans la radiodifusió 
■—• i la televisió també ! — ha anat pa-
tint massa, fins ara, de l’ús exclusiu 
que ha estat fet de la llengua castella-
na, mentre que el català era i és ban-
dejat gairebé absolutament de tota la 
programació, com també de la premsa, 
l’ensenyament primari, secundari i su-
perior, i, durant uns quants anys, fins 
i tot dels llibres i dels discs.2 * * Això és 
un llast que, com calia suposar, ha fet 
que la radiodifusió i la televisió a Ca-
talunya fossin gairebé sempre quelcom 
absolutament aliè al tarannà de la gent 
a la qüal lògicament havien d’anar di-
rigides. Al País Valencià i a les Illes, 
el problema a hores d’ara persisteix 
encara gairebé en les mateixes condi-
cions i circumstàncies.
Com diu també Vallverdú, «eu ràdio 
escassegen granment les transmissions 
en català. Si a partir del fenomen de 
la Nova Cançó s’han incrementat de 
manera considerable els espais radio-
fònics dedicats a discos i cantants ca-
talans, no podem pas dir el mateix 
dels altres sectors. Només el ràdio- 
teatre ha gaudit d’un privilegi especial : 
fa anys que les emissores barcelonines 
radien mensualment obres teatrals ca-
talanes. Alguna emissora local fa petits 
programes en català (per exemple, Rà-
dio Popular de Figueres, Ràdio Joven-
tut d’Inca, Ràdio Manresa, etc.)». D’uns 
anys ençà, és cert, també el camp de la

2. Em sembla particularment interessant de
transcriure ací el que diu a aquest respecte
Francesc Vallverdú en el seu llibre L’escnptor 
català i el problema de la llengua, al capítol
dedicat als mitjans de difusió. Diu: «Quant a les 
noves tècniques de difusió, el panorama no pot 
ésser més desolador. No és casual que on la 
presència del català és mínima sigui en aquests 
mitjans, els autèntics mitjans de massa : els que 
arriben a grans masses, a auditoris pràcticament 
infinits. No és casual — dic — perquè són pre-
cisament els que gaudeixen de menys iniciativa 
privada».
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radiodifusió ha notat, a casa nostra, 
uns certs símptomes d’obertura, per bé 
que més en la forma que no pas en el 
fons, em temo. Dels temps aquells 
— els anys quarantes — en què la gent 
es podia sorprendre en escoltar una 
sardana per ràdio, han anat passant 
tota una colla d’etapes : de primer, 
sardanes i programes folklòrics, des-
prés obres de teatre i algunes poesies 
dels clàssics, i fins programes més o 
menys bilingües, com ho poden ésser, 
per exemple, «Ràdio-Scope» i «Celler 
de la cançó catalana», tots dos a càrrec 
de Salvador Escamilla. Sovintegen, ara, 
programes amb un cert esperit de 
«ghetto», que gairebé presenten les co-
ses catalanes com quelcom «molt es-
trany», que cal diferenciar del que és 
«lògic i normal». I, finalment, ara hem 
arribat, des del començament de l’any 
passat, als programes en català.
Tot això — potser no cal dir-ho, però 
sempre és bo de recordar-ho — ha estat 
una feina de temps i d’esforç conti-
nuat, d’«escalada». I sense que res ens 
hagi estat donat mai graciosament. Tot 
ha estat guanyat a pols, lluitant per 
un dret que no teníem —- i del qual ara 
solament fruïm molt parcialment —, 
per bé que ens correspon segons jus-
tícia.

RÀDIO EN CATALÀ
Ara, però, ja tenim espais sencers en 
català.3 De primer, a «Radio Juventud- 
La Voz de Cataluña», propietat de la 
«Red de Emisoras del Movimiento»- 
«Cadena Azul de Radiodifusión», i des-
prés també al «Centro Emisor del Nor-
deste», de «Radio Nacional de Espa-
ña», i a d’altres emissores menys im-
portants, com les ja esmentades —Ràdio 
Popular de Figueres (CORE), Ràdio 
Joventut d’Inca (REM - CAR), Rà-
dio Manresa... —, o a d’altres — Radio 
Miramar de Barcelona, per exemple ■—. 
Aquesta realitat actual fa que, en fer 
una crítica d’aquests programes, ens 
trobem amb la necessitat de plantejar- 
nos les possibilitats que, en les circums-
tàncies actuals, té al nostre país la 
radiodifusió parlada en la nostra llen-
gua. Perquè, com ja sabem prou, no 
sempre la ràdio a Catalunya ha parlat 
—■ ni ho fa ara — en la llengua pròpia. 
Però hi ha també un altre problema : 
que tot i parlar-hi, no reflecteixi amb 
prou amplitud els problemes i les in-
quietuds del nostre país. I això, dissor-
tadament, és el que passa en aquestes 
primeres audicions parlades en català 
després de 1939.4

ANTECEDENTS IMMEDIATS
De tota manera, tampoc no ens cal for-
çosament mirar abans del 39 per a tro-
bar alguns espais de ràdio parlats en 
català. Fins ara, han estat emesos es-
pais periòdics en la nostra llengua, per 
bé que gairebé sempre hagin estat a 
l’estranger. Hi ha programes en ca-

3. Ben bé «sencers», no ho són, però. Almenys al 
guns, on els anuncis, per exemple, no sempre 
són dits en català, ningú no sap per. què.
L Com hóm va fer notar a «Tele-estel», en un 
d’aquests espais hom parla més de persones mor-
tes que no pas de les vivents, fis un petit detall, 
força simptomàtic, que il·lustra la visió que té la 
gent que els fa.

talà, per exemple, transmesos des de 
Londres, París, Praga, Moscou... I les 
xerrades de cada dia d’en Fontbernat, 
des d’Andorra. I fins alguns espais de 
petites emissores locals, especialment la 
ja esmentada Ràdio Popular de Figue-
res, la peonera de totes, potser, car des 
de novembre de 1965 dedica una hora 
cada dia al català.
Ultra aquests antecedents immediats, 
cal destacar — ni que sigui de passa-
da — els programes de Salvador Esca-
milla a Ràdio Barcelona, tan caòtics, 
deficients i irregulars com vulgueu, 
però que durant aquests anys han as-
solit un gran èxit popular i han ajudat 
a la promoció de la cançó catalana 
— d’una determinada cançó catalana, 
més ben dit...

ARA...
Ara ja tenim emissions de ràdio en ca-
talà. Totalment en català, o gairebé. 
Són petits experiments, guiats més 
aviat per la bona intenció que no per 
l’encert ni la professionalitat. Aquest 
és el cas de «Barcelona Internacional», 
que cada dia realitza Josep M. Bachs 
i un jove equip a «Radio Juventud-La 
Voz de Cataluña», amb la destacada i 
interessant col·laboració d’Àngel Casas. 
Una audició diària, amb moltes possi-
bilitats i amb un notable èxit de pú-
blica audiència, però que encara no ha 
sabut — o no ha pogut — trobar un 
estil, un camí a seguir. I, més o menys 
semblant, la que inicià Manuel Cúbeles 
al «Centro Emisor del Nordeste», amb 
el títol «Paraula i pensament»,5 per bé 
que aquesta sigui setmanal i estigui 
molt més ben cuidada, dirigida i mun-
tada, i tracti uns temes menys «popu-
lars».

De tota manera, però, ja tenim pro-
grames de ràdio en català. És un pas 
endavant. Encara que siguin uns pro-
grames ni carn ni peix, mig folklòrics, 
anecdòtics i casolans, no massa ben fets 
i, sobretot, amb pronúncies força de-
fectuoses. Encara que no siguin el que 
tots volem. Encara que no siguin el 
que ens mereixem — o potser sí ? —. 
Encara que només siguin un primer i 
petitíssim pas. Però ja és un pas més. 
I el primer, de més a més.

TELEVISIÓ EN CATALÀ
La televisió és tota una altra cosa ; 
exigeix també un altre plantejament, 
car és distinta Factual circumstància. 
Per començar, hi ha una sola emissora, 
«Televisión Española», amb els seus 
dos canals, VHF i UHF. I és un or-
ganisme estatal, que depèn de la Di-

5. No deixa d’ésser sorprenent que aquest «Cen-
tro Emisor», que se sent per tota la Península
i per tot Europa, transmeti una audició en ca-
talà, mentre que d’altres emissores, d’àmbit pu-
rament local — és el cas de Ràdio Barcelona, 
per exemple —, no poden dur a terme projectes 
llargament acaadciats, en virtut d’alguns entre-
bancs més o menys «bilingüistes». Al moment 
d’enllestir aquest treball, hom m’informa que 
Miquel Arimany tindrà cura, el pròxim curs, 
d’unes classes de català a Ràdio Barcelona. 
Aquestes emissions, radiades en dies alterns, se-
ran, segons que sembla, bilingües. Malgrat 
aquesta limitació —d’altra banda d’una certa 
utilitat pedagògica, car seran adreçades a gent 
d’educació no catalana — cal desitjar un bon 
èxit a l’emissora, a Miquel Arimany i a l’equip 
que treballarà amb ell.

recció General de Radiodifusió i j  
Televisió, és a dir, del Ministeri d’I 
formació i Turisme. «Televisión £¡2’ 
ñola» és, a més a més, potser l’orL 
nisme més centralitzat de l’Rstat e 
panyol. De les cent vint hores mensuah 
aproximades de programació de TVE 
pels seus dos canals, hom només ™ 
dedica dues en català. És a dir ?l 
0’4 % ! I encara en unes hores — a’k 
cinc de la tarda dels dimarts alterns 
dies feiners per a la gent que tre’ 
balla—... Podem dir, per tant, qile 
estem pitjor que si no tinguéssim res‘ 
«Mare Nostrum» és un «magazine» té- 
levisiu, amb reportatges, entrevistes 
comentaris, actuacions, recensions de 
llibres i de discs, etcètera.’ «Teatre 
Catalán» — i per què no «Teatre ca-
talà» ? — és un espai que mensualment 
ens ofereix una obra de teatre catalana 
— generalment no massa bona ni massa 
ben realitzada televisivament.8 Tots dos 
programes, plens de defectes, són, mal-
grat tot, un altre primer pas : el que 
assenyala, per primer cop a la història, 
la presència del català a la televisió, 
potser el més important dels mitjans 
de comunicació. I això és el que a 
nosaltres ens interessa i ens importa 
de debò. Això és el que hem de mirar 
com a punt d’arrencada d’una absolu-
tament necessària planificació d’una te-
levisió que no solament parli en ca-
talà, sinó que sigui catalana de debò. 

I DEMÀ?
Ara tenim això : unes petites i no mas-
sa ben fetes audicions de ràdio, i uns 
mig perduts espais de televisió. Això 
és el que tenim, avui. Però cal que 
exigim més. Molt més. Cal que tre-
ballem i que lluitem plegats per tal 
d’aconseguir molt més. Ens calen, no 
uns programets en català, sinó que to-
tes les emissores de ràdio dels Països 
Catalans — i no solament les del Prin-
cipat, sinó també les de les Illes i les 
del País Valencià— puguin transmetre 
sempre en la nostra llengua, que és 
la del poble al qual lògicament, han 
d’anar dirigides. I ens cal, també, un 
canal de televisió en català. És un dret 
que hem de fer valer. Com ho és el de 
la lliure informació o expressió, sense 
cap mena de limitació, censura ni con-
dicionament. I això vol dir, és clar, que 
ens cal una radiodifusió i una televisió 
no solament parlades en la nostra llen-
gua, sinó profundament catalanes, pro- 
fundament lliures i profundament res-
ponsables.

JORDI GARCIA-SOLER-

6. Llegiu, si us plau, el meu treball 
T.V.E. habla en catalán», a la revista «i™' 
y Sonido», núm. 54, desembre 1967, Bare ■
Sobre aquest mateix tema han parlat, entr 
tres, Lluís Serrahima a «La Actualidad Esp * 1 6 7 
J. A. Benach a «El Correo Catalán», «Semp 
a «Tele-exprès», jo mateix a «Destino»... 1 Cj 
del treball meu ja esmentat, A. Manent a < '
«Galindo» a «El Noticiero Universal»,
Molas a «Serra d’Or», i se n’han fet ressò .. 0, 
«Tele-estel», «La Vnguardia Española», «Be 
«El Pensamiento Navarro»...
7. «Mare Nostrum», l’inicià com a real 
Pablo de Sárraga, i l’ha continuat despre 
Manuel Soriano, amb Pere Balaña com a 
ajudant. I Josep M. Lladó s’ha encarrega
de sempre del guió. .
8. «Teatro Catalán» és un programa que dum 
molt temps ha estat realitzat i dirigit per 
Picas.
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