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Als ciutadans de les Illes que s’han 
quedat sense dos canals i mig 
de televisió en català perquè les 

ments pensants de l’Estat i del Govern 
Bauzà han decidit que no hi havia prou 
freqüències disponibles, els deu haver 
fet molta il·lusió saber que, a canvi, aviat 
podran veure sis canals més irradiats 
des del centre de l’univers espanyol 
i xerrant a totes hores en castellà. 
Tanta com a tots els catalans i valenci-
ans. Casualment, el PP adjudicarà els 
canals abans de les eleccions generals. 
Apareixeran on ara hi ha quatre cartes 
d’ajust que tothom es pregunta per a 
què serveixen. És clar que per donar 
més beneficis al duopoli de la televisió 
privada, d’espai radioelèctric, n’hi ha 
de sobres, però no pas per preservar i 
prestigiar llengües subalternes i missat-
ges disgregadors. És el que tenen els 
defensors del bilingüisme ben entès i 
d’un Estat en què cabem tots. 

Si no hi posem remei, a força de recu-
lar, aviat ens faran fora del mapa. No cal 

massa imaginació: ja ho hem vist al País 
Valencià. En canvi, ens podem imaginar 
com canviaria l’ecosistema comunicatiu 
en català si Catalunya disposés d’un 
Estat. Els avantatges per als catalano-
parlants d’arreu serien clars. 

Després de fer efectiva la desconnexió 
legal i institucional, caldria reassignar 
les llicències de ràdio i televisió en el 
territori català. Els grans grups medi-
àtics espanyols estarien interessats a 
continuar emetent-hi  i, per descomptat, 
els consumidors de mitjans en castellà 
voldrien continuar rebent els programes. 
Això no hauria de ser un problema, 

però es podrien posar condicions: per 
exemple, establir un percentatge de 
programació subtitulada en català a la 
televisió, cosa que ara és inimaginable. 
Ara bé, s’hauria de limitar les llicències 
disponibles per a aquestes cadenes per 
deixar més espai radioelèctric i publici-
tari al mitjans públics catalans i a nous 
mitjans privats en català. De segur que 
hi hauria grups locals, internacionals, 
fins i tot espanyols, interessats a entrar 
en el mercat. 

Pel que fa a les cadenes espanyoles, 
se’n podria condicionar l’entrada a un 
acord d’Estat a Estat per a la reciprocitat 
de les emissions en català entre terri-
toris limítrofs. Això que dins de l’Estat 
espanyol fins ara s’ha demostrat invia-
ble. Saben que, en canvi, TV3 emet al 
Rosselló gràcies a un acord entre els 
Estats francès i espanyol? 

La idea de bastir la catalanofonia més 
enllà de la política només serà viable si 
hi ha un Estat català capaç de promou-
re-la.

Televisió malgrat les fronteres
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Mentre el 9 d’abril el president 
de la Generalitat aterrava a 
Nova York, l’analista Daniel 

Runde, del Centre d’Estudis Estratègics 
Internacionals (CSIS) el rebia a la revista 
Forbes amb un article sobre la indepen-
dència de Catalunya --segons ell, contrària 
als interessos nord-americans-- i defen-
sant Epanya com “una història d’èxit per 
a la democràcia i el desenvolupament”. A 
més, Runde menystenia la visita d’Artur 
Más als EUA i li augurava indiferència i 
irrellevància. Potser no n’hi va haver tanta 
com Runde albirava, tenint en compte el 
ressò que al cap d’unes hores hi donaria 

l’agència econòmica Bloomberg, un mitjà 
gens decantat a donar espai a visites irre-
llevants. Com tampoc Forbes mateix es 
dedica a realçar qüestions amb potencial 
d’indiferència. I n’és prova l’article mateix 
de Daniel Runde, com aquell qui diu aca-
bat de sortir del forn quan Mas encara no 
havia posat els peus a JFK.

No sembla que l’anàlisi de Daniel 
Runde hagi estat improvisació ni tampoc 
un acte rutinari. S’intueix una anàlisi 
prevista i meditada, i encarregada a qui 
millor la podia fer. Un home lleial als 
seus principis i compromisos. Quins? 
En dóna pistes que Daniel Runde fos 
assessor de la Casa Blanca els dies en 
què José María Aznar parlava en castellà 
amb accent no se sap si texà o mexicà 
i posava el peus damunt la taula fent de 
comparsa del president George Bush. 
Temps en què el nucli dur neocon, amb 
Robert Kagan d’ideòleg, ho controlava 
tot. Per cert, Runde va continuar dins 
d’aquest nucli, i ben a la vora de Kagan, 

presents tots dos en el directori d’incon-
dicionals que Mitt Romney va confegir 
amb vista a les eleccions del 2012 
finalment guanyades per Obama. Però 
en l’historial de Runde es distingeixen 
contorns encara més significatius. El seu 
pare, James A. Runde --considerat una de 
les ànimes del banc Morgan Stanley amb 
40 anys d’executiu– podia haver-li donat 
alguna empenta per col·locar-lo en un 
lloc influent al City Bank de Buenos Aires 
entre el 2000 i el 2002. Uns anys durant 
els quals Daniel Runde va conèixer Sonia 
Cavallo i s’hi va casar. Sí: Runde és el 
gendre de Domingo Cavallo, ministre 
d’Economia argentí i l’home del corralito. 
Hi ha castes que es mantenen fidels a 
la seves inèrcies reproductives. Eren els 
temps en què el dogma neoliberal, i la 
seva variant neocon, anaven inflant la 
bombolla que duria al crash del 2008. Un 
daltabaix que acceleraria la gestació del 
procés sobiranista català. Daniel Runde 
de ben segur que ho sap, tot això.

A Artur Mas l’esperava Daniel Runde
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