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percebut la bona acollida que ha tingut 
la seua edició en català. Al capdavall, 
l’idioma determina una manera de veu-
re i interpretar el món. 

Arribats al punt on hem arribat, no 
veig estranya aquesta reubicació que 
han experimentat alguns mitjans. Que 
això passi no hauria de ser cap proble-
ma per als qui sempre hem militat en 
l’independentisme. Ara no és hora de 
posar-se a fer retrets als qui s’afegei-
xen en aquest procés. No paga la pena 
perdre el temps en això. Per a mi, la 
gent que es resitua, que repensa la seua 
posició, és benvinguda a treballar tots 
en la mateixa causa. 

—De què és indicatiu això que ha 
passat? 

—Crec que el missatge que va llan-
çar la ciutadania en la manifestació 
de l’Onze de Setembre ha estat clar: 
hi ha una majoria de gent que ha 
basculat definitivament cap a l’opció 
sobiranista. Els mitjans de comunica-
ció han vist clar que l’espai central 
polític a Catalunya s’ha mogut cap 
a l’opció sobiranista. Ara totes les 
forces polítiques i els mitjans volen 
ocupar aquest espai central perquè 
saben que des d’aquí poden tenir una 
majoria més folgada o unes audiènci-
es més grans. 

—Les últimes dades de l’Estudi 
General de Mitjans i del Baròme-
tre de la Comunicació de Fundacc 
referides al Principat certifiquen la 
consolidació dels mitjans de comu-
nicació en l’idioma propi. Els lec-
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miquel calçada (sabadell, 1965) porta entre mans l’organització dels actes 
per a celebrar, d’ací a dos anys, el 300 aniversari del 1714. alhora, aquest 
comunicador que va posar la veu a la primera emissió de catalunya ràdio, 
no abandona el timó de Grup Flaix, un dels pocs conglomerats radiofònics 
amb presència a quasi tot el territori dels països catalans. 

“Sense un espai nacional de 
comunicació, tots hi sortim perdent”
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tors, radiooients i teleespectadors 
catalans s’informen i consumeixen 
els media majoritàriament en el seu 
idioma.  S’ha tocat sostre?

—No és del tot cert. Anem a pams, 
per exemple, no és veritat que el català 
tingui preponderància a la televisió, 
el mitjà que segurament té més pe-
netració. És increïble que els mitjans 
de comunicació espanyols vulguin fer 
veure que l’estat d’opinió a què hem 
arribat siga degut a TV3 i als mitjans 
de comunicació subvencionats per la 
Generalitat. Les dades de difusió i au-
diència constaten que això no és ni de 
bon tros així. Amb tants canals, diaris 
i ràdios en castellà com arriben ací és 
increïble que mantinguin aquest tipus 
d’arguments. 

Tot i els esforços que s’han fet des 
d’ací, el mapa comunicatiu és absolu-
tament desequilibrat, en el sentit que 
només hi ha uns pocs canals en català i 
la resta, que són la majoria, tenen seu a 
Madrid.  La major part de freqüències 
de televisió al Principat estan atorga-
des a canals d’arrel espanyola. I amb 
tot i amb això, hem aconseguit que els 
mitjans fets a casa tinguin molta més 
penetració i audiència. 

—Es podria haver evitat aquest 
colonialisme comunicatiu? 

—S’hauria d’haver desenvolupat a 
través de les lleis allò que consagra 
la Constitució, això és, l’existència 
d’un espai plurinacional. En el primer 
atorgament de tercers canals hi havia 
alguns preceptes que obligaven les 
operadores a tenir presència de català. 
Aquests condicionants, però, es van 
aigualir a mesura que s’aprovaven les 
següents legislacions. 

—Les retallades aplicades per CiU 
en la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals tindran repercus-
sions sobre la salut de l’ecosistema 
català de comunicació en el seu con-
junt? 

—És evident que sí, si bé arribat a 
aquest punt potser serà interessant pa-
rar-nos a pensar en quin model volem 
per al futur. Ara per ara, del 100% de 
l’espectre radiofònic, el 70% són fre-
qüències que pertanyen a organismes 
públics i el 30% a les ràdios privades. 
En canvi, si ens fixem en les audiènci-
es, el 70% escolten emissores privades 
i el 30% públiques. Aquestes dades 

certifiquen que hi ha alguna cosa que 
no funciona. I el que no funciona és 
que hi ha una redundància d’operadors 
públics en un mateix territori (i en això 
cal no oblidar les ràdios i televisions 
d’origen espanyol).

Per tant, quan aquest territori siga 
un país nou en l’interior de la Unió 
Europea, s’haurà de plantejar a quin 
model de mitjans de comunicació 
públics aspira i com vol que es fi-
nancen. Es poden avaluar alternati-
ves, com ara el finançament privat 
en forma de patrocini o que, com 
passa en altres països, es financiï 
mitjançant els espectadors. La ràdio 
pública americana, per exemple, té 
uns índexs de penetració i d’audièn-
cia molt alts i, en canvi, té molt poca 
subvenció pública i majoritàriament 
es finança gràcies  a les  aportacions 
voluntàries  dels seus oients mitjan-
çant campanyes que fan durant una 
setmana a l’any. 

Així doncs, em sembla que caldria 
que hi hagués una veritable comissió 
d’experts per a definir ex novo quin és 
el model de mitjans de comunicació 
públics que volem en aquest nou estat 
d’Europa. 

—Flaix FM i Ràdio Flaixbac, la 
ràdio que vostè i Carles Cuní van 
fundar fa 20 anys, es pot escoltar a 
tots els Països Catalans. Es pot par-
lar de l’existència d’un espai nacio-
nal de comunicació quan la circula-
ció de mitjans de comunicació entre 
els territoris de llengua catalana no 
s’ha aconseguit vehicular? 

—Sóc el primer a qui m’agradaria 
que l’espai nacional de comunicació 
fos una realitat. Però és difícil acon-
seguir de conformar un espai nacional 
de comunicació quan els diferents 
territoris formen part de realitats ad-
ministratives diferents. Per més que 
compartim un mateix idioma, és di-
fícil vehicular un únic espai comuni-
catiu. Penso, per exemple, en el cas 
d’Àustria, Baviera i el cantó alemany 
de Suïssa. La realitat administrativa 
hi pesa molt, en aquest assumpte. De 
totes maneres, es podria haver avançat 
molt més que no s’ha fet fins ara. Si 
existís una voluntat política decidida 
i partidària d’aquesta mena de coses, 
no seria gens estrany que hi hagués 
operadors de ràdio i televisió que 

operessin en el mateix idioma i amb 
la mateixa capçalera en tots tres terri-
toris de parla catalana. Una altra cosa 
seria que dins d’aquest canal o emis-
sora hi hagués programes compartits i 
altres d’específics per a cadascun dels 
territoris. 

—El cafè per a tothom comunicatiu 
a l’últim ha acabat desllorigant l’es-
pai de comunicació en català?  

—El cafè per a tothom ho ha des-
llorigat tot. Durant la transició, la 
idea estava clara per part de l’estat: 
si Catalunya, País Basc i Galícia són 
territoris que poden parlar-me de tu 
a tu, el que he de fer és aigualir el 
seu potencial assimilant-los a d’al-
tres realitats que les anomenarem 
comunitats autònomes. Per cert, la 
primera de les quals, datada l’any 
1968 i anomenada Guinea Equatori-
al. El resultat ha estat el que ha estat. 
A nivell comunicatiu, les conjuntures 
polítiques no han afavorit que hi ha-
gués una entesa institucional com la 

“És difícil 
conformar un 
espai nacional 
de comunicació 
quan els 
territoris formen 
part de realitats 
administratives 
diferents” 
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que calia i això ens ha restat forces 
al conjunt. 

—Però aquesta absència d’espai 
nacional de comunicació és un pro-
blema estrictament polític? 

—Bàsicament és un problema po-
lític. Potser des del punt de vista em-
presarial podria haver-se fet una mica 
més, però és molt difícil avançar quan 
de la banda de la política s’hi han col-
locat tants entrebancs. És  molt com-
plicat fer res quan de l’altra banda són 
terriblement tossuts. 

—Al País Valencià, La Vanguardia 
no arriba en versió catalana; l’Ara és 
testimonial i no es distribueix més en-
llà de Dénia; i els digitals donen una 
informació també testimonial d’allò 
que passa al sud de la Sénia. Creieu 
que els mitjans de comunicació cata-
lans haurien d’haver fet una aposta 
més forta per obrir mercat a la resta 
del territori o bé per liderar projectes 
empresarials amb promotors locals, 
tant al País Valencià com a les Illes?

—Crec que en les condicions actuals 
no pot passar de ser un acte de mili-
tància. Molt meritori però condemnat 
a no formar part de la centralitat de la 
societat. La divisió administrativa, la 
legislació en contra i un àmbit polític 
contrari també a perdre parcel·les de 
control, fan que aquesta idea de cre-
ar un espai nacional de comunicació 

esdevingui en aquestes circumstàn-
cies, molt difícil d’assolir per no dir 
impossible.

—Amb Flaix Ràdio, teniu presèn-
cia a tot el territori de llengua cata-
lana. L’invent us ha eixit bé. Caldria 
que hi hagués més Flaix Ràdio? 

—Nosaltres estem en alguns territo-
ris d’aquest espai nacional de comuni-
cació. Per exemple, a Catalunya som 
a tot arreu. Però no ens enganyem, 
la nostra presència és testimonial a la 
Catalunya Nord on, tot i la implanta-
ció i la bona acollida que tenim per 
part del jovent, no ens és possible 
desenvolupar un model de negoci. 
Amb la qual cosa es converteix en un 
acte de militància. Necessari, però de 
militància.

—Qui hi surt perdent més,  en 
aquesta desconnexió comunicativa? 

—Home, em sembla evident que to-
ta la gent que forma part de la mateixa 
comunitat lingüística hi surt perdent. 
Amb tot, voldria aportar una llum 
d’esperança destacant el paper que les 
noves tecnologies i l’ús dels media 
–tradicionals o no– tenen a través 
d’Internet. 

Està comprovat que en contra del 
que pugui semblar, Internet tendeix a 
reforçar lligams entre comunitats que 
comparteixen interessos. Per tant, el 
caràcter assimilador que en un mo-
ment de la història va jugar posem 
per cas la televisió, queda, gràcies a 
les noves tecnologies, molt desactivat. 
I en canvi, la transmissió de conei-
xement de forma virtual reforça els 
lligams entre individus i societats amb 
interessos compartits. 

—Tant al País Valencià com a les 
Illes es tem que si el Principat asso-
leix la independència, aquests dos 
territoris quedaran desemparats i 
que acabarà passant factura a la co-
hesió de la comunitat cultural, social 
i lingüística. Què en pensa?   

—Aquí, torno a ser optimista. Quan 
Catalunya esdevingui un nou estat 
d’Europa, tindrà unes eines i una ca-
pacitat per a operar positivament a 
favor d’aquests territoris que ara no 
podem valorar en la seva justa mesura. 
Serà precisament a l’inrevés d’aquesta 
qüestió.

Violeta Tena

“És increïble que 
Espanya diga que 
l’estat d’opinió a 
què hem arribat 
sigui degut a 
tV3 i als mitjans 
subvencionats per 
la Generalitat”


