
LA HIST~RIA DE RT'W CANAL 9 
(1) Que no ha estat 

Francesc Esteve O/alBncia) 

El nou dioctubre d'enguany fa dos anys que la T W  comen(& oflciaknsnl- km 
emissions. Dos anys b un termini pmu larg per a fer-ne una valord justi 1 
distanciada: el marge de wnfianw que es pot-rdorgar a un mi@ m I j a  m#@? :,, 
donar per ben wndb .  La T W  s'ha mashat c m  ha d'ésser 4, si m& no, 
han volgut que foa-. 

Pea per a dlr w m  han volgut que ~QS, en el cas de M, s'ha de aubtatlh6 
wbratbt, com no han voigut que kid, pequb la T W  no naixia en el hit 
Comencem pels precedenfs. Els pmmlmb eren la TV3, ETB i la TVG, teísvt- 
sions que emeien lntegrament en en Buscar i en pwtugubs. 

En el ragon cas, el basc, per a una poMaci6 només la quarta parl de la qual 
owieix la llengua. Hem dil que mwtm Integramenb i ens hsm d'afsnyar a dir 
que i'rbitegrament* f6ra sobrer ad si no fos pmdsarnent pel cas de hr TW. 
PerquB Bdes les televisions -@@S b que abn normals- emeten en una 
Ilengua: més encata si la funci6 princiw que ets éa encomanada, llur principal 
ra6 d'6sser, és la nMmalitEiPcib IitigjUa~~. l la nonnalitrPci6 IingUktica en el6 
mitjans de wmunicad6 no BJ sokspreu a les emiasio~ nonnak Ba, 
sendllament, emetre amb nonnaiitea -també quant a la Ilengua-. 

A mBs d'aquestrP pmcedent8, la TW tsnia superada ja la .~prwa d'úsn, alb que 
m& Bs tc#nia quan hada d'aparbhw la b W 6  en cataih (o en Bucar, e&). 
Acostumets aue televimi6 volia dir teievW en efmnvoi, hi hada la wr aue e& 
.speotadors non9- una- aerige perdre ia wsembh& fe;- 
en cata18 Paul Newman. Ut T&. eis indis de I'oest o &S r m a d e ~ e r s  

laTV3 temlen peral+nncipat jaera qquaribal Psls Wemihquan n&uelaTW. 
Perb, a m& a m& era guarit des d'unes condiins f w a  més diiicils. Una. la 
manca de tradicló en l ' is públic culte del cata¡& ni en el teatre ni en la pmgfa- 
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maci6 .tegional* de IaTVE. L'altra, els prejudicis i tota lacampanya d'intoxicacib 
anticatalanista. La tercera, que la TV3 no feia -no ha fet- res per superar el 
seu exclusiu barcelonisme lingüistic i informatiu. Ni I'accent -monolitic-, ni 
I'abast informatiu ni el destinatari que la N 3  tenia -t& uin mente* no hi 
ajudaven gaire. Malgrat tot aixd, la TV3 havia fet normal entre eis valencians la 
televisi6 en catalh. La W no podia partir de posicions m& cbmodes. 

De fet, la TW va partir de posicions descaradament cbmodes quan, ja en 
I'emissió de proves, els seus responsables decidiren que I'única, exactament 
I'única freqüencia que la TW podia ocupar era la de TV3. Volia dir, doncs, 
queels ciutadans valencians que sintonitzhvem laTV3 no esthvem autoritzats 
a triar. Els nostres notables, -aquells a qui se'ls omple la boca parlant de 
democrhcies i obertures a Europa- triaven democrhticament per nosaltres 
quina televisió vollem veure en aquella freqübncia. Tant feia que ens hagu6s- 
sim pagat una antena, un bo per a un repetidor o que ja hagu6ssim estat 
connectant TV3 m6s de tres anys perqub vollem i ens agradava. I ens agra- 
dava, entre altres motius, perqub era I'únic mitjh aiidio-visual que ens parlava 
en la nostra Ilengua. 

Eliminaven,aixl.una competencia per una via escandalosament deslleial i 
bhrbarament insultant per als qui I'haviem triada o vollem poder triar-la quan 
ens plagu6s. Per6 del mateix colp impedien no sols que els espectadors 
poguessin escollir, sin6 tambe que poguessin comparar. Comparar la televisió 
militantment bilingüe i provinciana que han fet amb una altra d'unilingüe, &gil 
i amb dignitat -sense que aixb vulgui dir que TV3 sigui res de I'altre món-. 
I prou que ens hauria agradat, als treballadors de la T W  en general i als 
assessors lingülstics en particular, demostrar que podlem fer tan bona televi- 
si6 com qualsevol, millor i tot. Que ens hi podlem imposar per la via de la 
qualitat, d'una oferta solvent i atractiva. En aquest dos anys d'emissi6 no ens 
han deixat. 

Plantejada com a televisi6 de substitució i no podent tenir dues televisions en 
catalh, el mal menor era que almenys laTW seguls I'unilingüisme de la TV3 -i 
de la resta de televisions autonbmiques-. Aixb feren creure els nostres notables, 
que invocaren el patriofsme local i la necessitat de proteccionisme televisiu en 
termes farisaicament liberals: *primer, la W; desprbs, les altres*. Ja entenguC 
rem que després*, voliadir mai* peralaTV3, perque lestelevisons en espanyol 
són -sembla- ben vaiencianes i absolutament inqüestionables. Com sempre 
ped, m& d'un ciutadh benintencionat s'hi resignava amb allb de =Mira. si 
almenys la T W  ser& tota en valenci8, ...m 



HE hawa* tenmateix, quehxm d s  que q m  f 
c m  que la 1 W podia ésser n m a l  iin 
Pals Valencia h w a  reoollit mbde  cent mi 
la NV ema& en catarh. fambe a InstanCkts d'ACPV, m& de tfm-tm& 
ajuntaments valen6lans de totg ek panit8 polftics -entre els qua@ m.&&. ni 
trenta de ca~elienap%riants- s'havien manifestat en termes semMwm B !! 
da, que d'altb que en diuen .demanda cfvica*, no en mancava vas. m ...-, %l 

1 : ,; 

'IEunpoc no manceve leglslaoió que ho aval& La U d'Ss i EnseriymW dsl ' 
W-, ~'equivaient mutibt 1 de~aiuat -ja des el- del que can al$e~ y:! 
comunltats a- 6s la *LM de Normaiikaci6 UngUIstitm, dispose 
m ai2Icle = *U Consell de la Generalitet Walenciana veüa peq* %f 

qurjs equesta w tinge &p&ncla* i dmpuW& I'iSs del valme¡& a les emie' j 
~ 8 8 d e ~ i W w i e i b ~ L e m a t ~ U d e C r e a u l b d e l a R T W r ~ ~  - 
que s'adre@u& a wperar la daciá ckr €fea&uaifai e m  les dues . :, 
oRciais de b Comunttat Autdnome* pe7- de *la promocid i prote&5 Hn[tLUs . 
tica de la Ikmgua prbpia de la OammVaíencianr. 

h ciar que els nostres legisladora m denganxen els d b  ni van mal m& WIM 
d'~ltlsonant6 declaracions de bana vduntet; llur m-ri IMc prou que Iw 
pmdam: d a r * ,  -impulsar-, .promour*. dequada prmhcicb. Perb, flns i 

tkant pd cap Mx, era de molta 4afra prs(endre que I'adequada preshcia. 
o *lmpula 1 la .promocib podh ésser, en un mar d'ofertes en espanyo¡, altra 
cosa aue una W en catal& El fet ooneumat 68 que el d n t  no ha anibat 
ni ai cinquanta per oent. 

En aquest sin uescendoi de dfmissiona i Mus tenen un lloc d'honor el8 das 
responsables mexims de la ñNV. L'un, el seu director general, Amadeu Fabre- 
m, que declarava públicament a Barcelona el 8 d'abrll del 1989: .Le Te)evisi6 
Valenciana se& en valenci& No p e q d  ho diga ja Este en la Llei, este en la 
voluntat de les Corts Valenclanes, esta en la voluntat del Conseil d1AdministracM, 
1 per tant, aci no hi ha dubte possibb. L'aiinneci6 era inequhca, ped , a m&, 
aquest senyor edda  les vaguetate leglslatives i precisava flns al detall: .MBg 
concrecl6: les pel.llcules que no siguen de producci6 espanyola, igual que fa 
N3, es doblaran al vaiend& Us pmgrames es presentaran en Valencia. La 



No cal cap comentari, fora de remetm el lector al llibre NOSALTRES (4 ELS 
W N C I A N S  (Acta, Barcelona, 1990). gn podd tmbar la cita i altres sucoses 
consideracions. 

Un mes després i cinc abans de les emissions de IaTW, el 18 de maig de 1989, 
el moit honorable president de la Generalit Valenciana, Joan Lema i Blasco, 
compmmetia I'honorabilit de la seva paraula amb equestes dwlaracions fetes 
a Benidssim: da TW emed en valenciiZ perqd ja hi ha una oferta televisiva 
en castellb, representada pels dos canal8 públics de N E  i les futures cadenes 
de televisi6 privade*. Com es pot veure, un raonamení i una promesa impeca- 
bles per a un incomplimení impresentable. 


