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(11) Que ha estat 

En d número anterior vam parlar d'allb que no havia estat la RTW.  No 
cal, dancs, insbtir m& m la reoúncia a l'uniiingüisme en catals, perb si 
que c a l a  explicar quin ha estat el biiingüisme que ha practicat. Dir-ne 
biiingüisme miiitant no és definidor; potser fóra mes exacte parlar de 
pramiscultat lingüistíca, de barreja de Ilengües i d'especialització de 
funciom per a aqueixes Ilengües. 

Uas exemples. Els espais informatius han estat una de les poques &=es 
que han aconseguit de mantenir-se en una cena integritat iingüistica: 
d'ús i de bon ús. Aixb no vol pas dir que hagi estat per iniciativa de la 
casa. Així, uns quants dies abam de les emissions, la jerarquia de la TVV 
decidí d'emprar, contra el lübre d'estil aprovat, un criterj toponímic 
absurd: ek noms de iloc de zones de llengua espanyola es dirien en 
espany~l, amb independbncia que hi hagues nom catala. Per exemple, 
enmig d'un discurs en catala, s'hauria de parlar de Zzmgoto, nruel o 
Orihuelt?. Aquest desgavell toponfmlc no ea consuma del tot i es detura 
ea una ridieuia casufstica. Hom renunciava als topbnims espanyols en 
general, pera es mantenien en aquella ilengua els noms de lloc de les zones 
hispanoparlants del Pds Valencia. O sigui, que prlaríem de Liorcrr a 
Múrcia, perb d'Orihuela o Segorbe al País Valencia. 
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el  os de ia noticia que eiabm el periodista 1 que es itegeix m& t66 t* 
imatges Cs m ea@. Una reguki6 m b I a a t  s'aplica en la mía& . . . .  
A l m Z  ahír, perd On:hwia, ayer. C.&-, 

Ens estalviarem d'adjectivar el fet de creure que els valencians hispano- 
parlants de les comarques de I'interior nomks segueixen els informatias 
de la TW per sentir les noticies d'aquelfa zona. 1, quant a la continuitat 
i a la credíbilitat d'un dmurs informatiu que, de sobte, salta de Uengua, 
tampoc no crec que calgui fer cap comentari. 

Semblantment, en les tntnsmissions esportives hi ha hagut una pertinac 
preferhcia a escoIlir invitats de Uengna -ola -que, de m& a m&, 
swint s'excusavai piiblicament que no s'atrevien a comentar en catalk 
tot un stemple. 1 no ha estat gas intrsual en programes Iúdics que 
l'entrevistador es passk a l'espanga1 s i  Peatrevistat hi xerrava, fins i tot 
declarant en la mateixa entrevista allode«no sé parlar-lo, perb I'entencn. 

Les pei-Iícules i les skries nomb tingueren la sort del bilingüisme no 
selectiu els pnmers mesos. Després, e1 cata& a d  reduint-se a les de 
s w n a  o tercera fila, especiaüW6pet a la qual el Sr. Fahregat estimava, 
en declaracions fe- a un diari de queel valencih gaudia d'una 
aptitud intrínseca. Alhora, per c o n i p h r  la cinica singularitat del seu 
argument, invocava la capta& ds I'aactitOn: les pel.Iícules en aste& 
deia, tenien molt más impacte que le  quees pmjectaven en catala: moltes 
de les pel.Ucules de major quaíitat e Pitractu comercial que s'havitn 
doblat al c a t a  s'han tomat a &&.m, perb en espanyol. 

Fins ara, nomts els espais infantila s'hm manthgut totalment en cata]&. 
La producci6 propia es redueix a la miskria quantitativa i qualitativa, 
mentre que van en ascens les compres i les «coproduccions» amb la 



federació de telwisions autonbmiques -alerta: les de Uengua espanyola, 
només! Programes com ara «Entre amigos», amb tota la colia de ninots 
de José Luis Moreno, pel que fa a les adquisicions, o «Olé tus vídeos», 
entre les coproduccions, s6n algunes de les mostres del repertori Iúdic de 
la programació de la TVV. 

Les repercussions que aqueixa política ha tingut sobre la indústria hudio- 
visual valenciana són de preveure. S'havia proclamat que un dels motius 
fonamentals de la enació de la RTW era promoure aquel1 sector econb 
mic; I'altre, tenir un instrument de normaiitzanó IingUfstica i d'informa- 
ció al servei dels valencians. Efectivament, a reces dels primers doblatges 
i produccions van apareixer un bon nombre d'empreses que trebailaven 
en catalh, que en «vivien». Empreses que absorbien un formiguer de 
trebaUadors d'alta qualificació: traductors, ajustadon, directors de do- 
blatge, actors, tecnics de so i imatge, etc amb el catalh com a instrument 
de treball. El catala comencava no sols a ésser públic al Pais Valencih, per 
la difusió que li dóna un mitjh de masses, sin6 també a ésser un element 
de cotització i de qualificació dins el mercat laboral. Si hem de creure els 
sociolingüistes -o el mer sentit comii- sembla que, juntament amb 
l'oficialitat plena, no hi ha m6s camins cap a la normalitzacib lingüística 
que aquests. Avui la mateixa T W  que havia d'impulsar la indústria 
hudio-visual valenciana l'ofega i, alhora, ofega Uocs de trebaU, capacitat 
econbmica i cotització del c a t a .  

L'aitre camí que s'ha tallat 4s el de I'efecte de demostraci6 que consti- 
tueix un mitjh de masses i La seva influencia en les pautes de conducta de 
la societat. En aquest sentit, nomb es pot dir que és una estafa la política 
de ~promoció de la Uenguap que la Cmeralitat Valenciana i el partit que 
hi governa s'arroguen de dur a t ema  Omplir un grapat de tanques 
publicithries arnb el lema «Visquem ni vaiencih», que només apel.len a 
la bona voluntat, 6s una sagnant ironia quan la televisi6 confirma rotun- 
dament que «no es pot viure en vaienciA», que no ens hi deixen vim 
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&*m mit j~  de m s d s  e b l i c  pera m& cacarni- no és una d e c t d ~ &  . .. : 14 
bones intenda.  &S una dcmostració pcr la via dek m e n t s  d u k  .2 

? m& eonvíncents: els fets consurnats, amb la gegamesca campwya qw& T 
una programaciá i arnb la dissuasió economiea que és destruir tota usa r; 

- FI indhtria naixent. .,. y ,  
c. 

Akb pel que fa a 1%. Que hi ha de la quaiitat de la iiengua? De fet, si h 
RTW s'ha fet famosa -tristament famosa- f a  del seu kmbit de 
cobertura ha estat precisament per I'afer de la llista de prohibicions que 
el seu director general pretengué d'imposar per I'agost de 1990. Tot m 
thbm degbria. Ara, per als qui hem treBaiiat en la WV, Ia censura, les 
consignes i les intromJssions han estat elements quotidiis en la nostra 
feina. Es pot ben dir que dins la '17rV hefa invertit la majoria dels nostres 
esforcos m& per evitar que ms impcdtasin de treballar com cai que no 
per treballar colg cal. La íiista tan sois la niiminaci6; perb, 
sobretot, perqu¿ la censura amb q3ie m a havím hagut d'enfron- 
tar prenia ara una &t¿ncia fisiea 1 palpable: un doniment ermit i no 
una amenaw verbal de no renovar el ooI&Pecte. L'gmena~a que, un any 
després, s'ha fet reprWa per a &S a s s u m  lingüistics: Fran- 
cesc Esteve, Dankl Ptrm i Grau, Cimr i Alvar Banyó han anat 
al carrer per voter exe~dr amb praEas31walitat i dignitat. 

Cal advertir que la famosa Ilista d * ~ ~ p m i o n s  «massa c a t a b a n  
fou més que un e p a  nefast que p&wa la mis¿ria intelleutuai i 
professional deis qul r e g e h  la TVV. -u& aaab tot I'en»nou que es 
va atiar es reobria p d 0 9 ~ m n i t  d d c t c  que ek h c m  railyl ha 
paraütmt tots ek intents da W u m i  i nadm&i. Cada vegada 
que al Pais VaieaciB hoai ha intenaat de pinyar un nou Bmbit d 'h  per 
al catala, la reacció blavera 1 feixistoide- no ha estat pas 
proclamar obcrtament el seu pa&t p p e ~  l'espanyol i oontrael «valen- 
oib,  sin6 allegar la paditzadom - de l'ortoBrafi, de les paraula 



o de la ailengua valenciana amenacada)). Al capdavall, en el pitjor dels 
casos, la solució sernpre sera la salombnica i «pdctica» de fer-ho en 
espanyol, que no crea conflicte 

Doncs, b6, allb era una de les amenaces que més terniem en cornenqar les 
emissions: que un projecte tan decisiu per a la salut de la llengua, com ks 
una televisió, el fesmalbe unacampanya d'aquesta mena. Ben al contrari, 
el model lingüístic de la TVV -$o és, el d'aquelis espais on la direcdó 
permetia als assessors d'intervenir- tingué una acceptació total. Per 
dir-ho en xifres: segons l'enquesta feta I'any passat per la Conselleria de 
Cultura, Educa& i Ciencia de la Generalitat Valenciana, el 42% dels 
enquestats coincidien a manifestar que els informatius -just on hi ha 
hagut una intensa tasca d'assessorament- eren els programes on la 
llengua «sPutilitzava M»; i ja a 22 punts de distbcia (el 20010) el seguia 
un segon bloc, que el sondeig anomena xaltres)), pera completar-ho amb 
un 34 % que «no sabia/no recordava~ i unes poques opcions minorita- 
ries. Cal di que els informatius s6n els programes on el model de iiengua 
ha estat m& rigorós, en el sentit de rnés formal i, evidentment, de mes 
allunyat do1 populisme lingiiístic que propugnava la diicció de la TVV. 

Arribats en aquest punt i ja pmp de la conclusió, veig que I'exposici6 pot 
resultar fastijosa: un rosari de miseries i agressions no és gens agradable, 
ni tan sols quan esdevé imprescindible pera entendre una histbria. Hi ha 
hagut, perb, fets positius, que convé subratilar. En el darrer parhgraf ja 
n'assenyalhvern un: 6s possible, és f i  i tot popular -com dirien els 
comerciants de vots- fer una televisió en un catala correcte, culte, a les 
antipodes del patues i de la barreja de ilengiies. N'hi ha m&. La mateixa 
resposta a l'atac que fou I'index de rnots prohibits per la direcció de Ia 
RTVV dona una mostra de salut de la societat valenciana en la defensa 
del catalii i la seva intcgitat. 

1 hi ha encara altres dades forw esperancadores: segons l'enquesta citada 
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~ : d w a i e n c i i n  que mhmeu que I ~ W V  h a w i  d ' . 
eii wümciA» passa del 25% al 37% en I'mterval de 1989 a 1990. . %tx&, . . , ,,% 
p i t n t s  en unany, nmés ala*ta & lle primeres emissions i en WtgEnt: ..'"*-4 &ls percentatges deis qai pensen qW buria &'&ser «majoriWaUímt , , ,$ 
en vaienctB» (18% per a 1989 - 1 1% per a 1990) i «igual en les t@?a . :, q 
llengiies» (39% per a 1989 - 35% per a 1990). D'altra banda., 4s quk - G  

consideren que huria Byesser utotahent en castell4i» baixen de 1'1 1 ah 
tr%9)ai 4% 11990). 

Per a les generakms que pugen, ractitud és encara més positiva, segons 
la mateixa enquesta. De la poblaci6 escolaritzada en catalh, e1 77% creu 
que la TW hauria d'emetre ín tament  en aquesta Ilengua, m b  un 
22,3% que msideren que la distribuci6 idiomiitlca hauria d'bsser «in- 
distinta». Pero 68 que Eambé quasi la meitat dels escolaritzats en espanyol 
pensa que la TVV íkauria d'ésser «només en valencib (44.3%), amb un 
40% que la voldria «indisth&uiimt~> en catalii i espanyol. A k O ,  cal 
remarcar-ha sdn dades de 19% &vi& a la pujada que observem en la 
població general de 1989 a 1 M ,  comtntada més munt: ara les dades 
serien encara molt més favorables. 

La concIuSi6 és tan semiha c m  c~~tmdent: la T W  no és integrament 
en c a t a  perquk al partit que gwa11a h Generaht Valenciana, el 
PSOE, no li d6na la gana que ho $&d. Pmedents, legislació, ctemanda 
social. el mateix compliment de la pamula donada, tot eis bi obliga i els 
ho posa ben fW. Per q& rma @1d& es diu «valenciana» i no emet ni 
ei 50% en la Uengua deIs va-? P& a qu& una programacid provin- 
ciana, retlccioniuia i foikíbdca? dir ben clar que tot l'esquinptnent 
de vestidures del PSOE damt Im pahs%da  i les agressions culturals 
del blaverisme no es sind una m m r e a b l e  hipocresia. Escrinre un 
programa del Palau de la Mhkaea  una ortografia abemnt & molt -u, 
pera no ho és m& que la cen9ura efeaiva que siaplica dins la TVV en la 
mateixa linia. Perquh hi ha, a més, una notable diferencie e1s quatre 



papers municipals que es fan en aqueiia caricatura de catalil són aixb, 
quatre papers. La transcendencia d'una televisió pública amb planteja- 
ments lingüistics i culturals tan absurds i provincians com aquells no t6 
ni punt de comparació: es multiplica per mil. 


